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 ואלמתי ןיאמ ונעדי אל םימי הברהו ונילכ ויה םיקיר ,תאזה הדובעה לא ונשגינ רשאכ

 תכאלמב ושעו ופיסוהו תושועה םידיה ופר אלו ליאוה ,םינמזה ךשמהב לבא .הלאה םיקירה םילכה

 רומג ונינפל אוה חנומ התעו ,חירא יבג לע חירא ךלהו הנבנ ירה ,הז ןורכז־רפס לש ןיינבה

 .הברחה קסנולפ תליהקל רכה ןויצ — םלשנו

 חבשל םייואר לכהו ונל םדי ונתנ םיברו ,חורב ימו רמוחב ימ ,ונמע ועייס ונריע ינבמ םיבר

 (זיוהניטש) ינבא םחנמ רמ ונריע־ןבל הרקוהו הדות ןתיל יתבוחו ינוצר ןכ־יפ־לע־ףא .היידוהו

 אלא ,גאודו חרוט ומצעב היהש דבלב וז אלו ;גאדש תוגאדהו םינשה לכ חרטש תוחרטה לע

 .ליחתהש המב רמגש דע חנ אלו ,השעמ ידיל םאיבמו םירחאה תא היה זרזמ םג

 קסנולפ דילי וניאש יפ־לע־ףא .ןותניג ילתפנ רמל הבר הבוט ריכהל ימצעל הבוח ינא האור

 תכאלמ םייסו ודמיעש אוה .קסוע אוה ותדלומ־ריע רפסב וליאכ תוריסמבו הביחב רפסב קסע ירה

 הברהב הברק ותדיקשו רפסה לש ותרוצ יונ לע רמש ,ןוקית םיכירצש םירבד ןקית ,סופדל ותאבה

 .רואל ותאיצי תא

 ינוצר .וביט לע דומעלו וכרע ךירעהל םיאשר ,רפסה לש ונכותל םיארחאה ,ונא אל יאדו

 — ונצפח הזו ונתנווכ תאז .תיממעה ותנוכתב רפסה רורצ יארקאב אל .דבלב דחא רבדל זומרל

 .וילע הרוש םיברה ןוגי אהיו הזה רפסב םיבר לש םקלח אהיש

 חמצ המלש



 רפסה ם ע

 ימיב הפוריא תודהי לע האבש המויאה האושב
 לכ המדאה ינפ לעמ וחמנ הנורחאה םלועה תמחלמ
 תליהק םג ןהיניבו ,ןילופ תנידמב לארשי תוליהק
 טאטשיינ ,ןי׳צוכוס — הל תוכומסה תורייעהו קסנולפ
 ¬שהל ולבוהש םינורחאה ןמ ויה ןהידוהיש — תורחאו

 .ץיבשוא תופרשמב הדמ

 ¬והי תורייעו םירע לש ןהידירשמ םירחא םיברכ
 ¬ופתבו ץראב קסנולפ ידירש ,ונא םג ,וברחנש תויד
 םהמו "הולש״ה ימיב דוע ריעה תא ובזעש םהמ ׳תוצ
 םילצומ םידואכ ץראל ועיגהו הגירהה איגמ םייח ואציש
 ,תיראשו םש םיקהל השודק הבוח ונל וניאר — שאמ
 -ידימלתו םינבר — םישודקה הידוהילו ונריעל רכזו די
 השעמ ישנא ,םינויצו םיליכשמ ,םידיסחו םיארי ,םימכח
 ףאושו םייח־אמצ ,ססות רעונ םהיניבו למע ישנאו
 תונושמ תותימב ותמוהו םייחה ץראמ ורקענש ,הלואגל

 .תוירזכאו

 תאזה ןורכזה תבצמ תמקהב ונל התיה הלופכ הרטמו
 יפלכו םינפ יפלכ — ״קסנולפ רפס״ תרוצב ונריעל
 ונינב ועדי ןעמל :םינפ יפלכ .ןכ רמול רשפא םא ,ץוח
 קר העמש תאו קסנולפ תא ועדי אל רשא וניתונבו
 הליהק לש הנויבצו התומד התיה המ — ועמש וניפמ
 לארשי תוליהק ןיב תוראופמהו תוניוצמה תחא ,וז
 םיססותו םירע םידוהי םייח דימת הב וכיפש ,ןילופב
 הרזעל רוביצ תודסומו ךוניחו־תד־תודסומ המיקה רשאו

 ¬פוסו םיגיהנמ ,םילוגד םישיא הכותמ האיצוהו ,תידדה

 דוד ץרענה ונתלשממ שאר םשארבו ,רוביצ ישיאו םיר
 המלש ,חמצ המלש לוגדה רקבמהו רפוסה ,ןוירוג־ןב
 םיאגתמ םהו םהב תדבכתמ ונריע רשא ,םירחאו איבל

 .הב

 ¬לות תצקמ םיאבה תורודל ריאשהל — ץוח יפלכו
 ,הב ידוהיה בושיה תישאר ,תידוהיה קסנולפ לש היתוד

 יפכ ,תיגארטה התירחאו הנוילכ תשרפ — רקיעבו
 .םילוצינ לש םהיפמו םהידי לע בתכה לע התלעוהש

 ונתדות תא ןאכ עיבהל המיענ הבוח ונל םיאור ונא
 לטנש ,חמצ המלש רפוסה רקיה ונריע ןבל ונתרקוהו

 ונמע חרטו רפסה לש תיללכה ותכירע לוע ומצע לע
 .רפסה לש ונכות תעיבקל הכרדהו הצע ןתמב הברה

 רפסה לש לעופב־ויכרוע ינש םייואר הכרבלו הדותל
 הברהש ,ירבעה קלחה ךרוע ,שימלח יכדרמ רמ —
 ,ןווגמהו ברה רמוחה תא טקילש דע עגיתנ תועיגי
 ךרעו הפינו תירבעל תורחא תונושלמ ונממ קלח םגרת
 ךרוע ,ןאמ לדנמ רפוסהו ;םעט בוטבו בר ןורשכב לכה
 שידקהו ץמאמ לכ ךסח אל אוה ףאש ,שידייב קלחה

 .ןקותמו האנ רבד ודי תחתמ איצוהל בר ץרמו ןמז
 הרוסמה ותדובע לע ןותניג ׳נ רמל ונתדות הנותנ ןכ
 לע אלא תארקנ הכאלמה ןיא .סופדל רפסה תאבהב

 .הרמוג םש

 םטע ירפמ רפסל ואיבהש הלאל םג הנותנ ונתדות
 .ותאצוהל ,חורב ןהו רמוחב ןה ,םדי ונתנש הלא לכלו

 ¬והש תירמחה הרזעה לע תודוהל םיבייח ונא דחוימב

 ¬נגראבו תירבה תוצראב קסנולפ יאצוי ידעו ונל וטיש
 .הכרבה לע םלוכ ודמעי •הניט

 דעוה ירבחל הרקוהו הדות עיבהל ונילע ףוסבלו
 תיב לחר ,יננחלא הבוט — ץראב קסנולפ יאצוי לש
 ןימינב ,ינקזח השמ ,גוצרסו לשנא ,ןמפיש היחו ,ימחלה
 רפסה תאצוה תא ומזיש םהמ — ירוחצ לאינדו סקופ
 .רואלרתאצוה תדובע לכב הנמאנ הרזע וטישוהש םהמו

 םחנמ ונירבחל ריכהל םיבייח ונא תלפוכמו הלופכ הבוט
 ,וריכזמ ,ץיבונמחנ השמ ,דעוה זכרמ (זיוהניטש) ינבא
 הדובעה לוע תא םמצע לע ולטנש ,ןופיסוי לאקזחיו
 םנ לע םירהל ונילע דחוימב .רפסה תאצוהב תישממה
 םחנמ רמ לש רועיש לכמ הלעמל הרוסמה ותלועפ תא
 זריז ,עגיו חרט ,הכאלמב ובורו ושאר סנכנש ,ינבא
 ידיל הכאלמה תא איבה רשא דע טקש אלו ,ץירמהו
 ותוא םשר רפסה ןעמל ולעפ לע הרקוה תואל .רמג

 .תמיקה ןרקה לש "בהזה רפס״ב דעוה

 "קסנולפ רפס" תא םירסומ ונא השודק לש טטרב
 .ארוקה ידיב

 תוריכזמה



 ןושאר רעש

 קסנולפ

 תידוהיה

 התישארמ

 תליחת דעו

 םירשעה האמה
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 רבלג .מ .נ ר״ד

 היתונבו קסנולפ ידוהי תודלות

 ריעה תישאר

 (ריעה םש ןאכמ) הקנולפ רהנה לעש קסנולפ

 ךיסנ לש רצבימ־ריעכ םימודקה םייניבה־ימיב הדסונ
 .קסנולפב ותוהש ימיב ונכשימל ץע־ןומרא הבו לבחה

 יבשות לש ןושארה בושייה םקוה רצבימה ביבס
 תצורמב קרו תואלקחב וקסע לודגה םבור רשא ריעה

 .הכאלמ־ילעבו םירחוס תצק םהילע ופסונ ןמזה

 (!0^216- יבא׳זיי׳זדניק בלסלוב לש הדועתב דוע

 .רצבימ־םוקמכ קסנולפ תרכזנ 1155 תנשמ !•23^)

 תא טיבוימאי׳ז ןיסיירו השבוזאמ ךיסנ קינעה 1400 תנשב
 ובו 1 ינימלחה קוחה דוסי לע ריעה לש םויקה־בתכ
 תוריכש־ימד םלשל שי -׳"ןאל" לכמש רמאנ
 ,םיתוריש לכמ וררחוש קסנולפ יבשות .םישורג 48 ךסב

 ,ךיסנה יאושינ לש םירקמב קר .םילטיהו םימולשת

 ותחפשמ ינבמ דחא רשאכ וא ,ויתונב וא וינב
 לבח הזיא תודפל ךיסנה שקיבשמ וא יבשב לפנ
 ,םמ קלסל ריעה יבשות לע לטוה — ותנידממ

 שדוח הז םויק־בתכ .ריעו ריע לכ לע לטוהש יפכ
 .ןושארה טנומגיז ךלמה י״ע 1527 תנשב רשואו

 ¬ממל החפוסש ,קצולפ תוכיסנל הכייתשה קסנולפ

 .השבוזאממ קלח םע דחי 1495 תנשב ןילופ תכל

 (ךלפ) ובטזדובייוו תויהל הכפה קצולפ תוכיסנ

 .קסנולפ ןללכבו תופנ 8־מ בכרומ היהש

 -ריעל קסנולפ החתפתה ז״טהו ו״טה תואמב

 .הדמתהב ךלהו לדג היבשות רפסמו רחסמ

 רוכמל קסנולפל םיאב ויה תוכומסה םירעה יבשות
 ינב דצמ תונולת ררועש רבד — םהיתורוחס תא
 ןכש .תנגוה יתלב תורחתה לע ךלמה ינפב ריעה
 קר אל קסנולפל םיאב תורחאה םירעה ירחוס ויה
 ידכ םיגחבו עובשב ׳א ימיב םג אלא קושה־ימיב
 ־גיז קינעה 1612 תנשב .תואקשמו תורוחס רוכמל
 ןעמל קסנולפ יבשותל תדחוימ היגליבירפ 11 ודד טנומ
 ¬ומסה םירעה יבשות דצמ תורחתהה ינפמ םהילע ןגה

 אגח־ימיבו תבשב ׳א םויב ורסאנ וז היגליבירפב .תוכ
 הרסאנ רשבו םחל תריכמ וליפאו ,רכממו חקמ לכ
 יבשות לע קר אל לח הז רוסיא .טלחומ רוסיא
 לעפש ימו ,םידוהיה לע םג אלא םירצונה קסנולפ
 ,םחל — ותרוחס המרחוה וז היגליבירפל דוגינב

 ראש ולאו ,םיילותאקה םיינעה תבוטל — םיצע ,רשב
 ועבקנ קושה ימי .היריעה תבוטל ומרחוה תורוחס
 תונכשה םירעה ןמ איבהל היה רוסא זאו תבשה םויל

 ורצויש םירבדה ראש לכו תורנ ,הריב ,דמת ,ש״יי
 הריעה איבהל היה רוסא םידיריה ימיב .קסנולפב
 וז הארוה לע רבועה לכו תוצונ ,הנתוכ ,םיגירא

 .המרחוה ותרוחסו סנקל היה יופצ

 ז1״11311-30נ8) •י הרקב לע ח״ודב רסמנ 1616 תנשב

 :היתוזוחאו קסנולפ ובטסוראטסב התשענש

 איהו ,קצולפ ובטסוראטסל תכייתשמ קסנולפ"
 (101י*ז3ז1£) יאלקחה קשונה ךבלמ •הבוט המדא תלעב

 לש קולוו 3י/4 םללכב (״׳1610 4 קןלח םש שי

 םהמ ,ץחרמ־תיב ,םינג ,יונב תיבו (״׳6)0 רתכומה

 תרומת םלוא םיסמ םלשל בייוחמ רתכומה ןיא
 .המחלמב תרשל אוה בייח תאו

 6 ןירולפ 59 לש רועישב תוסנכה ןנשי היריעל״

 ־יתבו תורוגממ ,םיתבמ ,ןשיה להונה יפל םישורג

 ¬ילעש םינעוט םירלדנסה .תויונחו תוכאלממ ,חורמ

 ־יקנמ .׳רג 10 םינירולפ 3־מ רתוי אל םלשל םה

 14 םינתונ םינוריעה .שורג 22 םימלשמ תובורא

 ¬תמ אקוש־ימי .קולוו לכמ לעוש־תלוביש םיילד

 םידירי ׳ג םימייקתמ ןכ .תבשו ׳ג ימיב םימייק

 .תורוחס ראשו רקב ,םיסוסב רחס ךרענ םהב ,הנשב

 ןירולפ 50 קצולפב ןומראל םיסינכמ םידיריה ימד
 .הנשל

 םיחולמ םיגד ירחוסש גהנמ םייק קמנולפב"

 לכמ םיחולמ םיגד 30 לש רועישב םמ םישירפמ

 המהב לכמ םישירפמ ריעבו םירפכב םיבצקה .תיבח

 ־תומצעו־רשב תא םירכומ םהש הקד וא הסג
 דעב הנשל ןירולפ 40 סינכמה (!0ס31ו״) םכשה

 סכמ םימלשמ היסורפל ןוויכב שיבכב שומישה

 לש רועישב הריכחה־ימד תא םלשמ ידוהיה רכוחה

 םידוהי לש םיתב 4 םייוצמ ריעב .הנשל ןירולפ 30

 1 ׳ן הטסורטסה ןודאל תתל םיבייוחמ םהילעבש
 הריב־ילשבמ .הנש לכב (***!■*!ס םוכרכ תורטיל

 ."הריבב ריעה תא םיפיצמ

 הרייע איהה הפוקתב קסנולפ התיה הז ח "וד יפל
 ־םמה היה היבשות לש םתסנרפ רוקמו ,ויסולכוא־תלד

 2* ;רסנ ־ולפ רפס
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 ויה אל ןיידע תוכאלמה .תואלקחהו הריבה רוציי ,רה
 .תוחתופמ

 ןילופב רקיבש ,<ו/ע6!:<11״מ) םודרו ינמרגה עסונה
 ־ורטסמ קסנולפל 1671 ילויב עיגה ,1672—1670 םינשב

 :ךכ התוא ראתמ אוהו בוז

 ,תויסנכ 2 םע החותפ ריע (קמנולפ) איה״

 — המצע ריעה םג .ןיטולחל הסורה ןהמ תחאש

 5"םורה התיצחממ רתוי

 ¬חלמה םרהמ קסנולפ יבשות וששואתה טאל טאל

 .שדחמ םהיתב תא ונבו איהה הפוקתב תומ

 ,הנטק ריע קסנולפ התיה ח״יהו ז״יה האמב

 .קצולפ ובטזדוביווה תודלותב הטלבתה אל התובישחש

 תואלקחב םידוהי־אלה היבשות בור וקסע השעמל
 .תוכאלמב םתצקו ,הריעז

 סרגנוקה ירחא — ןילופ תלשממ ימיב לח המ־יוניש
 ריעל ונתינש תולקהל תודוה — (1815) יאניווה
 תינוריע הדוקנל החותיפ תא ורשפיאו תונוטלשה םעטמ

 .שממ

 תונשב ךא לח ריעה הארמב ידוסי רופיש םלואו
 ,תויסנכה דבלמ .ט״יה האמה לש םינומשה—םיעבשה

 ויה ,המוח יניינב ויהש ,תיבאלסובארפהו תילותאקה
 הנחתו םיבכוכ־הפצמ ,םיינעל הסחמ־תיב ריעב דוע

 הצקבש העבגה לע 1874 תנשב המקוהש תיגולורואטמ
 רשא ,ץיבאיא׳זדני ר״ד ימוקמה אפורה י״ע ריעה
 ¬קמה תונותעב ויתויפצת תואצות תא םסרפמ היה

 .תינלופהו תינמרגה תופשב תיעוצ

 בשומ ,םייללכ םיידוסי רפס־יתב 2 ויה ריעב
 .םיירוביצ םיניינב המכ דועו ראוד ׳םולש טפשמדויב

 ןטק רפסמ קרו ,םיתב 241 ריעב ויה 1830 תנשב
 התוא היה םיבשותה רפסמ (.דמוח־יתב ויה םהמ
 םבורש ,םיתב 312 ונמנ 1862 תנשב .3618 הנש
 4261־ל עיגה םיבשותה רפסמ .ץע־יתב ויה עירכמה

 -יתב 122 קסגולפב רבכ ויה 1886 תנשב .תושפנ

 המכו המכ זא הב םימייק ויה .ץע־יתב 241 ,המוח
 תלעב .דתיה ריעה .תשורח־יתב רפסמו הכאלמ־יתב
 11,848 ידכל היתוסנכה ולע 1881 תנשבו ,שוכר

 םיניינבו ׳טלפסא־תוכרדמ ,םישיבכ התנב היריעה .לבור
 .תרדוסמ ריע לש הארמ קסנולפל ווישש םיירוביצ

 הבר תומדקתהל ריעה התכז תילכלכ הניחבמ
 זא הננוכש שדחה ילהנימה ןוגראל תודוה 1867 תנשב
 •קסנולפ ריעב עבקנ התלהנימ םוקמ רשאו קסנולפ תפנ

 םילותאק 57,656 םהמ ,םיבשות 80,609 ונמנ הפנב
 ־סובארפ 3179 ,(םינמרג) םיטנטסטורפ 5441 ,(םינלופ)
 הפנבש םיבושייה .םידוהי 14,333 ,(םיסור) םיבאל

 .ידמל ביצי ילכלכ ףרוע קסנולפל ושמיש

 קסנולפב קושה רכיכ
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 קסנולפ ידוהי לע תונושאר תועידי

 הז ללכבו השבוזאמ ידוהי לע תונושארה תועידיה
 דריב יקיתב תומישרמ ונל שי ,קסנולפ ידוהי לע

 .טפשמה
 איה קסנולפ ידוהי הריכזמה הנושארה המישרה

 .8 1446 תנשמ
 ¬לצה רדסימ םע םולש תפוקת התיהש ׳וז הפוקתב

 םצרא תא חתפל םיניינועמ השבוזאמ יכיסנ ויה — םינב
 םיבושיי ומקוה ךכ .םירעל םידוהי תסינכ וריתה ןכלו
 דורגושיו ,(1414) השראווב םג ,קסנולפ דבלמ םיידוהי
 בו׳צאחוס ,(1449) ןי׳צורקאז ,(1425) קצולפ ,(1422)
 םידוהיה .(1488) בונאכא׳צ ,(1480) קסוטלופ ,(1463)

 .רחסמבו םיפסכ יקסעב וקסע
 םימיב הרבע הלסיו רהנה לעש תומוקמה ךרד

 .ןילופ רחס לש תירקיעה הרובחתה םהה

 תוכיסנל תקלוחמ השבוזאמ ,דתיה ו״טה האמב
 .קצולפו השראו

 לש תיאשראווה תלשושל קצולפ הרבע 1462 תנשב
 ־אמ תוכיסנה םע הדחוא אל איה םלוא .םיטסאיפה

 .תיטילופ הניחבמ השבוז

 (1495) 11 שונאי ןורחאה ךיסנה לש וחומ ירחא

 השבוזאמ •ןילופל יפוס חופיס קצולפ תוכיסנה הפרוצ
 .1527 תנשב ךא הפרוצ

 ו״טה האמב דמע קצולפ לבחב םידוהיה שארב
 .הצי׳צנלב בשיש ,יחמק ומשו (36מ10ע 80010!•)ישאר בר

 .ןירולפ 6 — 1 ךסב םיסמ ךיסנל ומלש םידוהיה
 תליהק הדמע השבוזאמב תוליהקה לכ שארב
 השעמל .רתויב תמסרופמהו הרישעה ,רתיהש ,קצולפ
 .ןהילע הניגמהו תוליהקה רתי לע ןורטפה איה ,דתיה

 לכב הגצייל חוכ־יופיי קסנולפ תליהקמ הלביק איה
 .תינוריעו תיתכלממ האכרעו תושר לכ ינפב היניינע

 יקסע ,םיפסכ־יקסע ויה םידוהיה לש םקוסיע רקיע
 .רחסמבו תיבירב תואוולה

 םירצונ םירחוס םע תירחסמה תורחתהה עקר לע
 *בתכ ןיתמו םידוהיה שוריג דורגושיוובו השראווב אב

 .(1527) 06 ם0ז1 1;016נ:311813 308613 םויקה

 ו״טה האמה תישארב וכייתשה קצולפ תנידמל
 .הבאלמ ,קסנרש ,ץפרש ,וקסליב ,קצולפ תוזוחמה

 קר זא ובשי םידוהי .קסנולפו רובזדאינ ,דנו׳צאר
 .ז קסנולפבו קצולפב

 .הלעמל רבכ רכזנש יפכ ,ו״טה האמה ךשמהב ךא

 .םירעה ראשב םג םיידוהי םיבושיי ודסונ
 ¬ינש םיבר םיטפשמ וררועתנ תואוולה־יקסע בקע

 .ריעה לש ןיד־יתבו יתכלממה טפשמה־תיב ינפל ונוד

 ןאי" קסנולפ ריעה חרזאש דחא הרקמ עודי
 .קסנולפמ השמ ידוהיה םע םכסהב ,רתיו "ינרא׳צ

 םיקסעבו ליאוה ׳תינוריעה ותוכז לע ,ףסכ ול הווליהש

 ־יתב תוכמס דגנ ידוהיה ומצע חטיב םינוריע םע
 .8םיינוריעה ןידה

 ורקיעב זכרתה קסנולפ ידוהי לש יאנוטיסה רחסמה
 ויה תורוחסה תאו תפזו גלשא ,םיצע־תרצות רחסב

 .גיצנאדל קצולפ ךרד הלסיווב םיטישמ

 ,אנזופב םידיריב םג םירקבמ ויה קסנולפ ידוהי

 ,קצולפ םע עובק ירחסמ רשקב ודמע .ןורותו ונזינג

 ,לשמל ,ךכ .קצולפל קסנולפמ םג םירבוע ויה םידיחיו

 לארשי לש ותב תא השאל קסנולפמ ןועמש אשנ
 .ונתוח תרידל קצולפל רבעו קצולפמ

 ורפסב יקסניצימ ןאיטסאבס — ימשיטנאה רפוסה
 םירעבש ןנואתמ 2^161־013(110 ?013^16;ן (!618)

 םיינוריעה לע ינוע םידוהיה ואיבה קצולפב ןללכבו
 הפו — תונטקה תורייעבו ,<?!•26!!ס85?016 63מ816\")
 לכ לע םידוהיה וטלתשה — קסנולפ םג תללכנ הארנכ

 .םהידיב ןילופונומ השענש רחסמה

 בושייה לדג ז״יה האמה לש הנושארה תיצחמב
 .תונכשה םירעה ןמ םידוהי תסינכ י״ע קסנולפב ידוהיה

 .הוולשו םולש םהל ונתינ בר ןמזל אל םלוא

 תינלופדוידבשה המחלמה הצרפ 1655 תנשב
 אנחפמ םידובייווהו הלודגה ןילופב הלוצאה .הינשה
 דצל ׳שיא 15,000 ןב ׳םאבצ םע ורבע שילאקו

 .םידבשה

 .םידוהיהו םיטנטסטורפה ושנענ וז הדיגב דעב

 .םידבשה תבוטל ולגירש ומשאוה םידוהיה

 טילחה יקצנרא׳צ ןאפיטס ינלופה אבצה דקפמ
 1656 לירפאבו םידגובה םידובייוובו הלוצאב םקנתהל

 .םשינעהל ידכ הלודגה ןילופל ץי׳צנלמ יקצנרא׳צ אצי

 תוטיחש ךרע אוה .םידוהיה לכ־םדוק ולבס הז עסמב
 שוכרה תא וסרהו ודדש וילייח .םידוהיב תולודג
 ,ןסאגור ,וננאיפול ,לאבוקב תוידוהיה תוליהקה .ידוהיה
 ,קצולפ ,ןודרופ ,םרש ,שוקאפ ,אסיל ,ןשרו בוטאלפ

 .יקצנרא׳צ־אבצ לש תוומה־תונחת ויה — ןיזרבוד

 הליהקה לכ הדמשוה הפ ,בונאכא׳צל עיגה קצולפמ
 ידוהי .קסנולפל אב ןאכמו ,׳■יתוחפשמ םישימח תב
 ,ופרשנ םהיתב ,וגרהנ םבור ,בר לבס ולבס קסנולפ

 ויבא גרהנ ןיבמוגב .ףרשנ יבצ ברהו דדשנ םשוכר
 רניבמוג הלבא םהרבא ׳ר לש ומאו ,יולה םייח ׳ר
 ."י קסנולפב חמצ תחפשמ יבא — ״םהרבא ןגמ״ ח״מעב

 ףיצהש םיקאזוקהו םידבשה םע תומחלמה לובמ
 בושייה תא טטומ ז״יה האמה תיצחמב ןילופ תא

 .ןיטולחל ותוא םרהו קסנולפב ידוהיה
 טאל םידוהיה ושגינ המחלמה תרעס הרבעש רחאל
 .םהיתואנדסו םהיתויונח ,םהירוגמ תא םקשל טאל

 טבש ח״רע לכבש להקה ישנא ועבק קסנולפל םבושב
 וגרהנש םישודקה רכזל תוחילס רמולו םוצל שי
 הרבח לע לטוה הז דיקפת .יקצנרא׳צ אבצ ידיב
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 ,תוחילס לש דחוימ חסונ םג העבקש קסנולפב אשידק

 .*10קסנולפ תוחילס :םשב תועודיה
 ׳זרימי׳זאק ןאי ךלמה ידימ ולביק 1657 תנשב
 םוקמב םישדח םיתב תונבל ,םבושיי םוקישל םויק־בתכ
 שדחמ םיקהל תוכזה תא ןכו ,םיסורההו םיפרשנה

 .םהיזילטאו םהיתויונח תא

 תא יקצאיבוינשיו לאכימ ךלמה שדיח 1670 תנשב
 לובמה ןמזב דוביאל ךלהש םידוהיה לש םויקה־בתכ
 תומחלמהו תושילפה בקע איהה האמב ןילופ לע אבש
 ¬תהל םידוהיל רתוה שדוחמה םויקה־בתכב .תובורמה

 םיתב םיקהל ,םתולעבב םיתב קיזחהלו קסגולפב בשיי
 ,דמת לשבל ,ש״יי ףורשל ,רחסמב קוסעל ,םישדח

 ,רקב טוחשל ,תואקשמ ינימ לכ תונקלו רוכמל ,הריב

 .םייטרפה םהיתבב םגו םיזילטאב רשב רוכמל

 רוסאו לוח ימיב קר היה רתומ רחסמה לכ
 שדחמ תונבל. םידוהיל רתוה הז םויק־בתכב .׳א םויב
 .םהלשמ ןימלע־תיב םהל רדסלו םהלש תסנכהדויב תא

 םידוהיה ןיב השק קבאמ ץרפ רצק ןמז רחאל
 ךלמל ושיגה םינוריעה .םירחתמ םהב וארש ,םירצונהו
 םהיתוסנרפ תא םהמ םילזוג םידוהיהש ,הנולת־יבתכ

 .ילכלכה םמויק תחת םירתוחו

 י״ע דוע קסנולפ ידוהיל םג רתוה קצולפ תמגודכ
 ,ז״טה האמה לש הנושארה תיצחמב ,1 טנומגיז ךלמה
 דבלב ינוטיס רחסמ ,ריעה רכיכב ,קושה־ימיב להנל
 רחסמ לכ םהילע רסאנ ךא ,םימשבו םיגירא ,הנתוכב
 תריכמ ןכו םירצונה םירחוסה ידיב היהש ,םהב ינועמק

 .קושה־ימיב םיזעו םישבכ ,לגע רשב

+ 

 ךלמה םיכסה הנש התואב — 1519 תנשמ לחה
 תליהק הכייתשה — הנידמה ידעו תא ןגראל 1 טנומגיז
 ןילופ לש הנידמה דעוול תינוגריא הניחבמ קסנולפ
 ןילופ לש תוליהקה דבלמ ,וללכנ הבש ,הלודגה
 יגיצנ .יבאיוקו השבוזאמ תוליהק רפסמ םג ,הלודגה

 .הנידמה דעו יסוניכב םיפתתשמ ויה קסנולפ

 ןושארה סוניכה 1519 ראורבפב 19־ב סנכתה רשאכ
 םינשל םיסמה תקולח םשל קבאלצולווב הנידמה לש
 11 ישאר וב ופתתשה ,םיבוהז 200 ךסב 1521—1519

 .קסנולפ תליהק גיצנ םג םהיניבו ,11תוליהק

 11 שהמ ,םירבח 16*מ בכרומ היה הנידמה דעו
 ,(13נ?;531;01י26) םיאמשה לש םדיקפתמ .םיבוג 5־ו םיאמש

 םוכס תא עובקל היה ,קסנולפמ המלש הנמתנ םללכבו
 םדיקפתמ .תונושה תוליהקה לע ליטהל שיש םיסמה
 הליהק לכמ תובגל היה <68261ס110מ30 םיבוגה לש
 דעו בשומ .הילע לטוהש םיסמה ךס תא הליהקו

 .י2 קבאלצולווב היה הנידמה

 תא יתוכלמ וצב ךלמה ריבעמ 1560 תנשב
 תוליהקמ 'הז 50 ךסב (06115115 3םמ11115) ךלמה תוסנכה
 ידיל תורחאו קסנולפ ,ב׳צאחוס ,הבאלמ ,השבוזאמב

 .13 יקסבושלוא באלסינטס ותוריש־שיא וצילמ

 ויה םידוהיהש (32031< 1-616^5111; דחוימ םמ הז היה
 ומליש הז סמ דבלמ .הנשב הנש ידמ קלסל םיבייוחמ
 .(3203 ן>1300\״מ םישרגמו םיתבמ סמ קסנולפ ידוהי

 ,םיתבה ודמע םהילעש םישרגמהמ םולשת הז היה

 קלחו ןומראהו הטסוראטסה ליבשב היה ונממ קלח
 ישרגמ לע םיידוהי םיתבמ םמה םולשת .היריעל
 םיצפחבו ןמוזמב ז״טה האמה ףוס דע םלוש ןומראה
 .׳הז השימחו םימשב הרטיל ,לפלפ הרטיל ג/2 :ןוגכ
 מ31״1-3113 תרומתו םינמוזמב קר ומלש ןכ רחאל
 דבלמ םידוהימ התבג היריעה .׳הז 11 דחיב ׳הז 6
 .ריעב הבישיה תוכז דעב דחוימ סמ םג םישרגמ סמ

 ,ריעל 1612 תנשב קנעוהש םויקה־בתכ יפל

 שירפהל םירצונה ומכ םידוהיה םירחוסה םג וביוח
 םיגד 30 הנושארה םיחולמ םיגד תיבח לכמ ןומראל
 הלודג המהב לכמ םיבצקהו (!■02611 816(121) םיחולמ
 םינירולפ 40 ךסה דע (10ן>311״) םכש־תומצע הנטקו
 1612 תנשמ רקסבש ןייצל ןיינעמ .הנשל

 ,ןומראה ישרגמ לע םידוהי םיתב 4 קר קסנולפב ואצמנ
 ארטיל 172 הנש לכב הטסוראטסל איצמהל ובייוחש
 ־ימד דחא ידוהי םליש הז דבלמ■ .(32311:311) םוכרכ

 (610 היסורפל ןוויכב לודגה שיבכה דעב הריכח
 .הנשל .לפ 30 ךסב 2161111)

 תלוגלוג םמ ןילופ ידוהי ומליש 1549 תנשמ לחה
 םיוסמ םוכסב תידוהיה היסולכואה לכ לע לטוהש
 .תודיחיה תוליהקה לע קלוח אוהו (׳הז 60,000)

 ידוהיל תלוגלוגה סמ םוכס תא םייסה עבק 1717 תנשב
 הז םוכס .םיבוהז 220,000 ךסב (1601-0113) רתכה־ץלופ
 ידוהי ומליש 1717 תנשב .1764 דע ופקותב ראשנ
 דעב תלוגלוגה סמל עיגמה רועישה תא קסנולפ
 600 םוכסה תא ,דבל טסוגוא ,יאמ ,ראונאי םישדוחה

 .קצולפ ידוהי םג ומליש םוכס ותוא .םיינלופ םיבוהז

 .א13 םיבוהז 809 ומליש דורגושיו ידוהי

 אל קסנולפ ידוהי ולבס ז״יה האמה תיצחמב
 -ירפ גישהלו שקבל וצלאנ ןייטעבש תוקילדמ טעמ

 בר ןמזל אל םלוא .םהיתב םוקישל תושדח תויגיליב
 םהל ריכזה 1669 תנשב .םמוקישמ תונהיל םהל ןתינ
 יכ ,טלחוה םינש רפסמ ינפלש ,תוצראה עברא דעו
 .14םהיבושיי תומוקמ תא בוזעל השבוזאמ ידוהי לע

 םע ורזח אל םהו ריעה תא ובזע קסנולפ ידוהי
 הטלחהש רחאל אלא השבוזאמל םירעה ראש ידוהי

 .ןיטולחל הלטוב וז
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 שוריג תריזג .דשבוזאמ ידוהיל הפקשנ 1678 תנשב
 ,תוצראה עברא דעו חילצה בר ישוקב •תורייעו םירעמ

 .הז שוריג עונמל ,תובורמ תויולדתשה רחאל

 תליהקל תינוגריא הניחבמ תפנוסמ התיה קסנולפ
 םישימחה תונש דע ךשמנ הז ינוגריא רשק .בוגאחי׳צ
 קסנולפ הקתינ 1753 תנשל ךומס .ח״יה האמה לש
 לש ןידה־תיבל התופיפכ — ינוגריאה רשקה תא

 היבשות לש תלוגלוגה־יסמ קוליסו בונאחי׳צב תונברה
 .בונאחי׳צ םע —

 החילשו ׳הז קותינל המיכסה אל בונאחי׳צ תליהק
 ןיינעה תא איבה רזייל ןב םהרבא תוצראה ׳ד דעווב
 .1753 ילויב בלסוראיב סנכתהש ,דעווה בשומ ינפל

 ־ארג רימי׳זאק זוחמה לשומ ינפל ןנואתה ףא אוה
 ינלופה רצואה רש י״ע הנמתנש ,םודארמ יקסבונ
 חקפל וחוכ תא הפייו הזה בשומה לע ראסימוקל

 .תקולחמב תויונשה תולאשה לכב עירכהלו

 סנרפ לע 1753 רבמטפסב 10־ב ליטה יקסבונארג
 ןיבש ךוסכיסב ןייעל םייח ןב םהרבא ׳ר א״דד דעו
 התא רשקה תא וקתינש תורייעה ןיבל בונאחי׳צ

 .קסנולפ ןללכבו
 (1מ81נ:11מ16מ4 (10 !5 "םיכוסכיס בושייל בתכ״ב

 ינפל ןנואתה ןכ ומכ" :רמאנ ע028^26מ13 8ן>מ3\״)
 באלסוראי דעוול הנה חלשנ רשא רזייל ןב םהרבא
 ויה םדקמו זאמ רשא תורייעהש ,בונאחי׳צ תדעמ
 ומלשו דימת וניידתה םשו בונאחי׳צ להקל תוכייש
 ןוגכ ולאה תורייעה ,םירחא םיסמו הכולמה יסמ תא
 ,וישכע תודרפב קסנולפו הצישונ ,.דבאלמ ,בוקאמ
 םגש אלא דוע אלו ,קומינ םוש ילב בונאחי׳צ להקמ
 םיכיישה םיבושיי ,גהנמו דוסי םוש ילב ,םמצעל ולטנ

 ידוהי סנרפ) ךילע הז ןיינעב םג .בונאחי׳צל םדקמו זאמ
 ¬ראה יגיהנמ וא םינבר חולשל (םייח ןב םהרבא ןילופ

 ועמשיש ירחא הזה ןיינעב וטפשיש ,םשל תוכומסה תוצ
 ואבויש ירחאו םינשיה םיגהנמה יפל םידדצה תונעט תא
 ־ילעבל תתל ךילע הז לכ לע .תונמאנ תודועת םהינפל
 ויהי הלאה םיניינעהש ידכ ,יוחד ילב בתכ ל״נה ןידה
 חוכו ןוטלש ךלש הלאה םיררובל ויהי ןעמלו םינודנ
 הווצמ ינאש המ ,םיניינעה םתוא לש רומג רודיסל

 ."ידי םצעב םתוחו שאר־דבוכב

 תאש טלחוה בשומ ותואב יכ ,רדוס אל ןיינעה
 'תיב ינפל איבהל שי תוליהקה ןיב םיכוסכיסה לכ

 םוש ןיא תוצראה ׳ד דעוול ןכש ,לילגה לש ןידה
 .16 הלאכ םיכוסכיסב ןיינע

 תרבודמה הפוקתב יתרבחהו ילכלכה בצמה לע
 1764 תנשב ךרענש דקפימה ךותמ .תועידי ונל ןיא

 הליהקל םיפנוסמה םירפכבו קסנולפבש םידמל ונא
 .תושפנ 455 ונמנ

 ,קסנולפ הכייתשה וילאש ,קצולפ ובטזדובייווב

 .17 םידוהי 3,960 ונמנ

 ־גוק לש ׳םירז תואבצ תושילפ לש ולא םינשב
 ולבס ןילופ תנידמ םינפב םיכוביסה לשו תויצארדפ

 .רעושי אל לבס םידוהיה

 םידוהיה ורזע קצולפ ובטזדובייווב אקוודש ןיינעמ
 ־ותאקארטלוא התיה העבטמש ,הקסרב היצארדפנוקל

 .םידוהיה תא תנייועו תיל

 לח יקסבוטאינופ באלסינאטס לש ותוכלמ ימיב
 ררשש טקשל תודוה םידוהיה בצמב רופיש רצק ןמזל
 לש הנושארה הקולחה רחאל רקיעב ,הנידמה םינפב

 .ןילופ

♦ 

 ח״י האמה לש הינשה תיצחמב — וז הפוקתב
 ברכ קסנולפב ןהיכ םינומשה־םישישה תונשב —
 ¬יחב ירחא .(1791 תנשב ונזאינגב רטפנ) ,ףירח ךורב

 לאיתוקי םהרבא ׳ר קסנולפל אב ,ונזאינגב ברל ותר
 ורודב היה אוה .18ןייטשטכיל ףסוי השמ ןב ןמלז
 קהבומהו ללוכה ןואגה ,לודגה ברה" םינברה ילודגמ
 "ירפס״ל טרופמ שוריפ רביח אוה ."ורודב םסרופמ

 "רבדמב״ל ןושארה קלחה .(םיקלח ינשב ,בר יבד)

 "םירבד״ל ׳ב קלח ,1811 תנשב טרופנרהידב רואל אצי

 םג םיפדה ושוריפב •1820 תנשב ליוויזדארב ל״י
 םשב תומוקמ־יארמו "שרופמ ארקמ" םשב תומוקמ־יארמ

 ."דומלתה אובמ"

 רואל איצוה ,1788 תנשב ומייסש ,ורוביח תא
 םכחל ןומדק די־בתכמ םירואיב ףיסוהש ,השמ ונב
 םג בתכ ןייטשטכיל ברה .עדונ אל ומשש ימלשורי
 ירבד" םשב ארקנה ,"םיקמע תנשוש" רפסל אובמ
 .יס ריעצ ליגב רטפנש ,רבולוקוס המלש ונב לש ,"תלהוק
 תנשב רובדיבונב תשמ ויחא י״ע רואל אצוה רפסה
 "המלש ןינב" רפסל המכסה םג ןתנ ןייטשטכיל .1785

 רייא ט״י) "םהרבא תכרב" רפסל ,(ו״מקת ןושח ג״כ)
 .(ג״סקת ולסכ ו״כ) "אמוחנת שרדמ" רפסלו (ח״מקת

 ויחא .1810 תנשב קסנולפב רטפנ ןייטשטכיל ברה
 יבוטמו קוטסילאיבב בר היה 2"ןמלק םונימולק רוכבה
 ."םהרבא ערז" ורפסל המכסה ןתנ אוה .ורודב םינשרדה
 המלש ר״ד ידוהי אפור קסנולפב היה וז הפוקתב

 .ם׳בקעי

¥ 

 הלדג 1807—1794 םינשב יסורפה שוביכה ןמזב
 .קסנולפב םג וללכבו קצולפ לבחב תידוהיה היסולכואה

 ינלופה חטשה ןמ םיטעמ אל םידוהי ורבע ןילופל
 .היסורפל וילופ תוקולחב רבעש

 2.801 ,םיבשות 3,807 לע קסנולפב ונמנ 1808 תנשב

 .היסולכואה לכ לש 73,6% וויה םה ,םידוהי

 .תושפנ 455 — 1764 תנשב םרפסמ תמועל

 .תושפנ 2,346־ב םתיסולכוא הלדג
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 שוכרל םידוהיה וליחתה השראו תוכיסנ ימיב
 .ולא תושיכרל תונוישר וגישהש אלב לבא ,םיתב םהל

 תונוישר ילב םידוהיל ורכמנ קצולפ טנמאטראפדב
 .21דבלב 3 — קסנולפב םהמ ,םיתב 373

 םידוהי וקסע תולכתהו ינועמקה רחסמה ןמ ץוח
 תרצותו רקב ,םיציב ,םיצע ,תואובת רחסב רפסמ
 ־ורקאז—קסנולפ שיבכב וחלשנ םינעטימה .תיאלקח
 ויה םוי םוי .קצולפל ןוויכב םישיבכבו השראו—ןי׳צ
 קצולפל תורוחסו תואובת תונועט תולגע תואצוי

 .ןילדומו
 תוזוחאה־ילעב םע םירשקב ודמעש ,םידוהי המכ
 .תיאלקחה םתרצות אוצי תא םהידיב וזכיר ,הביבסב

 םידוהי לש רכינ רפסימ רבכ אצמנ ןהה םינשב
 ¬שח לע םיקשמה תא םמצעב ולהינו תוזוחא ורכחש

 .םנוב

 םיטייח רפסמ ויה םידוהיה הכאלמה־ילעב ןיב
 ,םילודג היצקפנוק ילעפמ ליבשב ודבעש םינוורפו

 .הלודג תוריהמב חתפתהו לדג הז ףנע

 יראחוקב יתובשייתהה לעפמה

 ¬תהה לעפמה ןיינע רושק קסנולפ ידוהי תודלותב

 סוקרמ ןמלז המלש ידיב עצובש ,יראחוקב יתובשיי
 .רנזופ

 םירחוס תחפשמל השראווב 1766 תנשב דלונ אוה
 הינמרג םע ףקיה־לודג ץוח־רחס ולהינש ,םיאנוטיס
 ,גיצפייל ידיריב םיעובקה םירקבמה ןמ ויהו הירטסואו
 ןמלז המלש היה וירוענמ .ןיימד טרופקנרפו ,יולסרב
 םע הנמנ ,תירוביצ תוליעפב עוקש רנזופ סוקרמ
 ,הלש םיר״ומדאלו תודיסחל רתויב םיפירחה םידגנתמה

 התיה ותפיאש .תופירחב תונמדזה לכב אצי םדגנ
 .לארשי־ינומה ברקב תורעבה תא לסחל

 ףקיה תא ביחרהלו ונוה תא לידגהל חילצה אוה
 .ויקסע

 חקיפ ידוהיכ עדונ היהש ,ומצעב רנזופ המלש
 ,השראווב עודי יאנוטיס ותויהב קפתסה אל ץורחו

 תולודג רוציל ףאש אלא ,יקבלאנ בוחרב תיב לעב
 םיידוהי םידגב שבלש ,רנזופ .תואלקחהו הישעתה חטשב
 תרוסמל ןמאנ היה ,וימי לכ ויתואיפו ונקז לדגמ היהו

 .לודג ןדמלו

 בבוח היה ,ליכשמ היה אל ויתופקשה יפלש םגה
 דומלתב תובחרה ויתועידיב םג ןייטצה .םיעדמו הלכשה

 .תירבעה הפשבו

 ןרהא השמ ודידי תא הנימ וידלי ליבשב .הרומל
 .רפסמ םינש יראחוקב ולצא רגש ,בוקליצ

 בוקליצ ולצא שמיש ורגבתנ םידליהש ירחא
 1854 תנשב הנמתנש דע תורעי־קשמ להנמ תנוהכב

 הרומכ .השראווב םינברל שרדמה־תיבב דומלתל הרומל
 ברה ,םיובנירג ןהכה יכדרמ ׳ר םג שמיש וינבל רחא
 דגנתמ ותויהב ." קסנולפל תוכומסה ץפרשו קסלישאנב
 םיובנירג תחפשמ .םידיסחה י״ע םיובנירג ברה ףדרנ
 ,הינש החפשמ םע דחי ןילופל ח״יה האמה ףוסב האב

 .23 מ/ד טרופקנארפמ ,הזורסייו
 רנזופ רסמ וידלי לש ינברה־ידומלתה ךוניחה תא

 .אנטוקמ עשוהיו לארשי ׳ר ןואגה יבאל

 ברקב הטשפתהש תורעבה תא לבס אל רנזופ
 ־עהבש תוארפה תא אנשו תודיסחה בקע ןילופ ידוהי
 ימי לכ לדתשהו ףאש םג ןכל — םידיסחה תויוו
 יאנת רופיש ידי־לע לארשי ינומה תבוטל לועפל וייח
 םידיסחה ואר וז ותלועפב .םייתרבחהו םיילכלכה םהייח
 ועתרנ אל םה תרוסמב ותוקבד תורמלו עשפ־השעמ
 ־מהו ןינימה״מ דחאו סרוקיפא אוהש וילע זירכהלמ
 ףודרל וליפאו ללקלו ףדגלמ ולדח אל םה ."ןידמוש
 ודצמ אוה םלוא .תעגמ .דתיה םדיש המכ דע ותוא
 ץוחנ היהשכו תושידאבו הקיתשב הלא לכ לע רבע
 םע דחי תכללמ ענמנ אל םעה תבוטל לדתשהל
 ידכ ,אקראוומ קחצי ׳ר יברה ןוגכ ,םידיסחה ירבד

 .הריזגה עור תא ריבעהל

 חותיפל תובר השעו םיינוטיס םיקסע להינ רנזופ
 19 םוימ הדוקפה תורמל .ןילופב הישעתהו רחסמה

 לע הרסאש ,השראווב תוכיסנה ימי ,1808 רבמבונב
 תונקל רנזופ חילצה ,תוזוחאו תועקרק שוכרל םידוהיה
 ילב קצולפ לילגבש יראחוק הזוחאה תא 1817 תנשב
 בותכ הריכמ־הזוח אללו תונוטלשה םעטמ ןוישר םוש

 .ןוירטונ ידיב
 ןיינקה רבד תא ומצעב עידוה המ ןמז רובעכ
 ¬לשה תאמ שקיבו הרטשמו םינפ יניינעל הדעוול

 איה הזוחאהש ,ריהצהלו הינקה תא רשאל תונוט
 .וישרוילו ול םלוע ןיינק

 התיה הלא םימיב תיתרבחהו תילכלכה ותדמע
 וזש םינפ יניינעל הדעוול העודיו הנתיא הכ רבכ
 לש הנקתהש ,קומינב ,ותשקב תא אלמל דיימ התטנ
 םהל תונקל םידוהיה לע תרסואה ,הינוסכאס ךלמ
 הל ןיא ןכלו םיקוחה ףסואב המסרפתנ אל ,תוזוחא
 1817 סראמב 20־ב הוויצ התעצה יפל .קוח לש ףקות

 יראחוק תיינק תא רשאל ק׳צנויאז לארנג ביצנה
 .הז ןיינעב םישרופמ םיקוח ואצייש דע רנזופ י״ע

 1808 תנשמ קוחה םוסרפ־יא ינפמש ,היה קומינה

 ןוירטונהו רנזופש אוה ענמנה ןמ אל םיקוחה ףסואב
 תשיכרל רוסיאה םויק תודוא לע ללכב ועדי אל
 ילכלכה ודמעמש דכב קפס ןיא .םידוהי ידיב תוזוחא
 ותבוטל ףכה תא עירכהש אוה רנזופ לש יתרבחהו

 .2־1ןיינקל ול המק הזוחאהו
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 םג יראחוק דבלמ רנזופ הנק הז רושיא דוסי לע
 110,000 ךסב הקבובולדאק ׳הציבוקי׳זדיא םירפכה תא

 םינש רחאלו (לבור 16,500 =) םיינלופ םיבוהז
 ורשוא ךכל ויתויוכז .םידוהי םירכיא 111 םש בישוה
 ־וקב .1823 תנשב תיביטארטסינימדאה הצעומה י״ע
 ורוה הבו "הבישי" םע רדהנ ןומרא ול הנב יראח
 באז יבר ןוגכ ,הפוקת התואב םיעודי םינדמל הרות

 .דועו אדנל ןד ,ץישפיל

 תעדונ םינדמל תרובח הבשי ולש שרדמה־תיבב
 דחא לכו רקחמו ןויע ירפסב וגהש ,"ןטק להק" םשב
 .תותכסמ המכ דומלל הנשה ךשמב ביוחמ היה םהמ

 לכב םסרפתנ הז "ןטק להק" ישנא לש םמש
 .קסנולפב דוחייב .תוירבה םהל וקלח בר דובכו זוחמה

 השראווב ויקסעב עובשה תומי לכ תא הליב רנזופ
 ־תיבל דיימ ךלוה היה תבש ברעב התיבה ובושבו
 םידמולה תרובח ינבמ דהא לכ םע חחושמו ושרדמ
 דחאב ריכה רשאכו עובשה ךשמב דמלש םיניינעב
 הנשמ היה דיימ ,הימר ודומיל השעו ,לצעתה יכ םהמ

 .וילא וסחי תא
 היה תואלקחה תדובעל םידוהיה תרבעה דיסחכ
 תכימתל הרבחה" לש םינושארה םימזויה דחא רנזופ
 הפוקתב ותרזעב הדסונש "םיינע םידוהי ,םיאלקח
 ־תיב 1822 תנשב אוה םיקה יראחוקב .תרבודמה
 .ינלופה אבצל וקפוסש םידב תגיראלו הווטמל תשורה
 ,םידוהי םילעופ קרו ךא וב וקסעוהש ,הזה תשורחה־תיב
 םילעופכ םידוהיה ןומיאל אלא םיחוורל בשוחמ היה אל
 תועבטמ עיבטהל השרוה ףא תשורחה־תיב םייתיישעת

 8. נ\1. ?. : קוקח היה ןהילעו28 ולשמ תשוחנ
 (83101110113, ]\13נ:^;1ג53 ?081161*3) 1^1ג01131,3011.

 תידנאלוה היווטמ ,םילונ 30 וב ודבע 1826 תנשב
 םיגירא לש םינוש םיגוס רציימ היהו ,הרפשא תנוכמו

 .תינוניב תוכיא ילעב

 םהמו םיבשות 502 יראחוקב ונמנ 1831 תנשב
 .תשורחה־תיבב םילעופו םינמואכ שיא 298 וקסעוה
 ׳היווטמ תונוכמ 55־ל םילונ 40 ודבע תשורחה־תיבב
 ׳םיגיראל םופד־תיב ,דחא ימימ שבכמ ,דוריג תונוכמ 13
 ¬נשה תרצותה .הריזג תונחלוש 10 ,הריזגדוונוכמ 29

 900־ו םינידע םיפיעצ לש תומא 25,700־ל העיגה תית

 םידרומה ול ומרגש ןברוחה ירחא .הלועמ תוחפ ןיממ
 הלשממה תאמ לודג הוולמ רנזופ לביק םינלופה
 ותרצות .תשורחה־תיבב הדובעה השדוח 1832 תנשבו

 .יסורה קושל הרכמנו תרכינ הדימב התלע

 149 קר 1843־ב ,םיייעופ 244 ודבע 1842 תנשב

 םיגירא תומא 60,000 ורצייש ,םילונ 46־ו םילעופ
 .׳הז 200,000־ל עיגה תיתנשה תרצותה יווש .הנשל

 ־יישעתה םילעפמה םע הנמנ ולש תשורחה־תיב
 םוחתב .קצולפ ובטזדוביווב רתויב םילודגה םיית

 .רנזופ חילצה הז

 תנשב לביק ,השראווב רג בור יפ לעש ,רנהפ
 יול ,ןזור קחציו רגניטא לכימ לאיחי םע דחי 1817
 תריכח תא ןהוזדוד םייחו רגייא המלש ,ןהוזלואש
 בוחרב 1826 תנשב םג םיקה השראווב .רשבה םמ
 אלימ ףא השראווב .םיגיראל תשורח־תיב יקבלאנ
 ןיב היה רנזופ .םיבושח םידיקפת םיירוביצה םייחב
 רעונל םיידוסי רפס־יתב תמקהב םינושארה םימזויה
 ןזורה ךויניחה־רש י״ע ותמישמב ךמתנו ,ידוהיה
 ריעה אישנ י״ע הנמתנ אוה .יקסבובארג בלסינאטס
 ,1821 תנשבו השראווב הליהקה תלהנה רבחל השראו

 ־יתבל ןושארה חקפמה דעווה הלשממה י״ע דסונשכ
 אלימו דעווה שאר־בשויל רנזופ רחבנ ,םיידוסיה רפסה

 .רפסמ םינש הז דיקפת

 .םינברל שרדמ־תיב השראווב דסונ 1825 תנשב

 ¬תנ ותדובע ךלהמ לע חוקיפו תוינכותה עוציב םשלו

 התנומ הצעומה לש הדצב .תדחוימ הצעומ התנמ
 הנמנ םהמעש םידוהי םירבח 5 תב תצעיימ הדעו םג

 .רנזופ םג

 שרדמה״תיבל וסנכנ ותעפשהבש אוה ענמנה ןמ אל
 תוליהקה־ידבכנ ינב ,הדשה־ירעמ םידימלת 9 םינברל
 םגו אצי׳צנל ,בוחוטסנ׳צ ,בו׳צאחוס ,אנפילמ םינברהו

 .א28 קסנולפמ

 ־בזב רפסמ ,שרדמה־תיב רגוב ,דנאווטור בקעי
 ריאמ קחצי הז דסומב דמל 1826 תנשמש ,ויתונור
 תונורשכ לעב היה אוה .יראחוק רפכמ םיובנירג
 ¬דהב םיינלופה םירועישב דוחייב וטלבתהש ,םייתורפס

 ונונגסב .ןייטצה םיובנירג .יקסבוחא׳ז הרומה לש ותכר
 אולש ענכושמ דנאווטור .םיזורח רבחל ותולקבו הפיה
 דחא יאדו היה םיריש תביתכב ךישממ םיובנירג היה
 תמ נ26 םיובנירג .;2י• םיעודיה םיינלופה םיררושמה
 וריש תא םסריפ דנאווטור .1836 תנשב — ריעצ ליגב

 .ד2" ול שידקהש (תודידיל)"םס

 תודובעב ליעפ קלח םג רנזופ חקל 1825 תנשב
 חטשב דוחייב ,הלש תצעיימה הדעווהו הליהקה דעו
 לכימ לאיחי םע דחי ,רחבנו רשבה־םמב םינוקיתה
 רבחל ץילפט רודואית־דודו ןרטש םהרבא ,רגניטא
 השראווב םקוהשכ .רשכה רשבה ןיינעל הנשמ־תדעו
 ,ןושארה הליהקה דעו — דרמה רחאל — 1833 תנשב

 המלשו דלפצרה לואש ׳רגניטא המלש ויה וירבהש
 םג ןכו םידגנתמה יגוחמ םתשולש ,ןהוזמרבא ןמלז
 ¬והכב שמשל רנזופ םג רחבנ ,ןייטשפא בקעי ליכשמה

 .וז הנ

 .ןילופב הלכלכה יאנת תא הפי עדיש ,רנזופ
 ויהיש ןמז לכ ןילופב םידוהיל ןתיא דמעמ ןיאש ריכה
 ברקל .דתיה ותפיאש לכ .רחסמב קרו ךא םירושק
 ריבעהל ןויערה דיסחכ .המדאה תדובעל םידוהיה חא
 םינושארה םימזויה דחא רנזופ היה תואלקחל םידוהי
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 הדסונש ,םיינע םידוהי םיאלקח תכימתל הרבחה לש
 .וז הפוקתב וידי לע

 ויה היפלש ,הנקת ביצנה איצוה 1823 תנשב
 ¬יצאהו הלשממה תועקרק לע בשייתהל םיאשר םידוהיה

 .תיאלקח הדובעל רסמתהל םינכומ ויהיש יאנתב ׳םיל
 רודחיש ןוגכ ׳תונוש תויוכז וחטבוה הלא םידוהיל
 תיינבל םיצע ןתמ ,הנש 12 דע 3־מ הפוקתל םיסממ

 .תולקה המכ דועו םיתבה

 םידוהיה תבישל תובהלתה ךותמו וז הנקת תעפשהב
 ,יקסל ריאמ ןב השמ השראו בשות םסריפ תואלקחל
 רפס — 1825 תנשב הנקתה המסרופש ירחא םייתנש
 תולעמבו חבשב רבד .הדשה חיש רמאמ" םשב
 האורה הארי רשאכ ןלוכ תוכאלמהו המדאה תדובע
 וניחא תבוטל םיקרפבו המדקהב רמאמה הז תנווכ

 .(ה״פקת תנש) "ןילופ תוצרא ירג לארשי ינב

 היצאזיביטקודורפה ןויערל יקסאל ףיטה ורפסב
 ץראב םירגה לארשי ינב יחא בל" לע רבדל הסנו
 תוכאלמה לע המדאה תדובע תלעמ םהל רפסל תאזה
 ונפי ןעמל רחסמה לע תוכאלמה תלעמו רחסמהו
 המה רשא ןתמו אשמו רחסמה תוחרא ובזעו ףרוע
 המדאה תא ךאו ,תוכלמה דגנו תאזה ץראל םיקיזמ
 םהיפכ עיגי ,וקסעתי תונמואו הכאלמב וא ודובעי
 םעה :רמאל םימעה תפרה םתאמ וריסי הזבו •"ולכאי
 ¬ואל בוט ,וקני םייוג בלח .המה הדובעמ םיפרנ ךא הזה

 .27"וצומי םימ

 הבצמ יכ אוה רפסה רבחמ לש ותפקשה רקיע
 ידוסי יוניש םיבייחמ התייסולכוא בכרהו תודהיה לש
 תדובע אלא הינפל הרירב ןיאו היתוסנרפ יכרדב

 .המדאה

 דעו" שיגהש 1825 סראמב 21 םוימ ןובשחו ןידב
 יניינעל תיתלשממה הדעווה שאר בשוי לא "םידוהיה
 תדובע יכ ,שוריפב רמאנ 28תירוביצ הלכשהו תותד
 ןמ יכו םידוהיה בצמ תא רפשל הלולע המדאה
 םינתינה הלאמ םיחונ םיאנת םהל קינעהל ךרוצה

 .םיסמה לטנמ םררחשל ןכו םירחא םיבשייתמל

 םיבר בלב ונניקש ולא תופיאשו הז תוחור־ךלה
 ¬גהל וינפל רשוכ־תעש האר התע •רנזופמ ומלענ אל

 טילחהו םינש ךשמב ותוא הגהש ןויערה תא םיש
 הלועפ־ףותיש ךותמ .וצרמ בטימב הלועפב חותפל
 תינכות ןיכה אוה רגניטא לאכימו שאנוי קחצי םע
 רבדה םלוא .עקרקה לע םידוהי תובשייתהל תטרופמ
 אל עקרקה לע םידוהי תובשייתה ןויער .עייתסנ אל

 .ותוא הזח אוהש יפכ םשגתנ

 ורפס םע רשקב 1830 תנשב ץרפש סומלופב
 ובש ,(׳!,זנסס״ס 80 01ג83!51מ6) וניראיק י׳גיואל לש
 דחי רנזופ לטנ ,םד־תלילע םידוהיה לע ורבחמ לפט
 אוה .ליעפ קלח רגניטא לאכימו ןהוזדיוד ברה םע

 ¬סינימ לא דחוימ ריכזת 1830 סראמב 28 םויב חלש

 .רפסה תא םירחהל שרדו הלכשההו תותדה ןוירט

 תלאש הנודינשכ ,דרמה לש םינושארה םימיב
 ,םידוהי םג ופתוש הבש תימואלה הידראבגה ןוגרא

 ןהוזדיוד םייח ,הליהקה דעווב םידגנתמה יגיצנ וחתפ
 ץישפיל ןמלז ברה םע תופתושב רגניטא לאכימו
 תרשל םידוהיה תובדנתהש ,הלשממה לצא הלועפב
 שפוחב העיגפב הכורכ היהת אל תימואלה הידראבגב
 ידי־לע הברה דעווה רזענ הלא ויתויולדתשהב .תדה

 .רנזופ

 דחי רנזופ דגנתה 1830 רבמבונב דרמה ץורפב
 ץישפיל ןמלז ברהו רגניטא לאכימ ׳ןהוזדיוד םייח םע
 לבקל היה רשפא ןהיפל ,תימואלה הידראבגה תונקתל
 השקבה לע םתח אוה .םיחלוגמ םידוהי קר הכותל
 ימואלה דעוול 1831 ראורבפב 11־ב השגוהש תדגנתמה

 קינעהל השירדה הבו והוזדוד םייח ברה י״ע ןוילעה
 תרשל תוכזה תא ,םהיניבש ןקז־ילעבל ףא ,ידוהי לכל

 .תדלומה תא

 ינלופה אבצה יכרוצל םירכינ םימוכס םרת רנזופ
 הלא וישעמ םלוא .וז הרטמל ותרצותמ םיגירא בדנו
 :םייתניב וילע ואבש השק הקוצמ ימי ונממ וענמ אל

 יראחוק ותזוחאב רסאנ אוה 1831 םראמ תישארב
 דגוב אוהש והומישאה רשא ינלופה אבצה ישנא ידיב

 .םיסורל רזועו ןילופב

 ויתובקעב וילע ואבש תורצה לכו הז ורסאמ לע
 יולה ףסוי וסיג לש ויתונורכז רפסב טורטורפב רפוסמ

 .29 ןיול

 יסורה ביצנה לש ונוטלש ימיב דרמה יוכיד ירחא
 גיצנכ ותלועפב רנזופ ךישמה ׳ץיביקסאפ ןאוויא ךיסנה
 תנשב .הליהקה דעו דילש תצעיימה הדעווב םידגנתמה
 םייממעה רפס־יתב לש ןוירוטרוקה ירבח ועיצה 1842
 ורשיא תונוטלשה םלוא ,ןוירוטארוקה ר״ויל ותונמל
 אלימ דחוימ דיקפת .תרחא המישר ןכל םדוק דוע
 תנשב .ןילופב תיאלקחה תובשייתהה ץולחכ רנזופ
 ןוישר ול תתל ׳ץיביקסאפ ביצנה תא אוה שקיב 1840
 הב ןמאל תידוהי תיאלקח הבשומ 30וירפכב םיקהל
 1840 ילויב 12/24־ב .המדא־תדובעב םידוהיה תא

 חטשב וילעפמ לע עיבצה ובו ריכזת ׳ץיביקסאפל שיגה
 ילכלכה חטשבו ,םיידוסי רפס־יתב תמקה — ךוניחה
 — שיא 400 וב םיקוסעש ׳יראחוקב תשורחה״תיב —

 ¬קודורפ םישנאל ותד ינב תא ךופהל הפיאש ךותמ
 .םייביט

 טילחה המדא־תדובעל םידוהיה תא ברקל ונוצרב
 תועקרקה תא םידוהי םיבשייתמל ךכ םשל רוסמל
 וא םולשת םהמ שורדל ילב יראחוקב ויתוזוחאב
 רנזופ רסמ ילויב 14/26 םוימ ינש ריכזתב .הדובע

 :ותינכות יטרפ תא
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 ורבעי אל םיבשייתמל רוסמיש תועקרקה

 ללכ תולעבב וראשיי אלא םהיאצאצל השוריב

 תנחת תויהל הרטמב ץראב םידוהיה םיבשייתמה

 המדא תדובעל םידוהי תרשכהל יאלקח דומיל

 ;ןילופב םידוהי םיאלקח רפסמ תלדגהלו

 תווש תוקלחמ ׳גל קלחל שי תועקרקה תא

 תדימ יפל תוידוהי תוחפשמ 15־12 בשייל שי ןהב

 ;םיחטשה

 ¬ביעש םיירצונה םירכיאה םע םיתחהש רחאל

 ביבאב ומייתסי םיתימצכ תועקרקה תא הכ דע וד

 ,םידוהי 15־12 םמוקמב וסנכיי ,(1841) אבה

 ונובשח לע ןתוא ודבעי ,תועקרקה תא ולבקי

 םינש ׳ג ךשמב .שורדה דויצה תא ונממ ולבקיו

 תודובע וא ףסכב םולשת לכמ םיררחושמ ויהי

 תשיכרל ףסכ ךוסחל ולכוי ךכ י״ע .תותימצ
 תא ולבקי םינש ׳ג רנבעכ .םהלשמ רטנבניא

 םלוא ,םינש ׳ג דנעל םולשת םוש ילב תועקרקה

 הינשה הקלחמה יחטש תא עורזל םיבייוחמ ויהי
 ¬תמ לש הינשה הצובקל דויצה תא ריזחהלו

 ¬שייתה עצובת םימוד םיאנתב .םידנהי םיבשיי

 הזכ ןפואב .תישילשהו הינשה הקלחמה תוב
 םידוהי םיאלקח 15־12 םינש 'ג לכב ורשכוי

 היהי ותדובעב ןייטציש יאלקח לכ .םיסונמ
 ¬תהל עיצהל ,ותווחא תא בוזעישכל ,יאשר

 ;ונתח וא ונב תא תובשיי

 םיחוור םוש שרוד וניא הזוחאה־לעבכ רנזופ

 תקזחהו ורקבל תואשדמב שומישה ןמ ץוח

 ¬תמל רוסמל ונוצרב ןיאש םושמ ,היצאניפורפה

 ¬תמה ידלי .תואקשמ רוכמל תוכזה תא םיבשיי

 ידליל םיקהש ידוסיה רפסה־תיבב ודמלי םיבשיי

 םיבשייתמה תושרל .ולש תשורחה־תיבב םילעופה
 .תשורחה־תיב לש אפורה דומעי

 םיאנתה יפל וישרוי לע םג לוחי ותינכות עוציב
 — התיה ביצנה תאמ ותשקב .וריכזתב םיראותמה
 ־והיה לע םילטומה םיסמב תולקה םיבשייתמל קינעהל
 שקיב וריכזת ףוסב .רשכ־רשב־םמב דוחייבו םיד
 יאלקחה ןוכמה רבח וא דיקפ הזיא תונמל רנזופ
 ,הצעב וישרוי תושרלו ותושרל דומעיש ,(טנומיראמב)

 .הבשומה לש ימינפה רודיסבו ןונכתב

 ¬כות תא ביצנה רשיא 1840 רבוטקואב 19־ב

 ׳ג רחאל םיבשייתמהש חיטבהו רנזופ לש ותינ
 יאלקחה ןוכמה גיצנו רשכ רשב סממ וררחושי םינש

 .הבשומה ןוגראב ול רוזעי

 םינושארה םיזוחה לע רנזופ םתח 1841 24/4־ב
 םהיתויוכז םיפיעס 10־ב ועבקנ םהב ,םיבשייתמה םע

 .הזוחאה־לעב יבגל םהיתובוחו
 םינש ׳גל אל םיבשייתמה ובשוי ותינכותל דוגינב
 דוחייב .דויצה לכ תלבק םע ,םינש עשתל אלא

 בשייתמה לע הרסאנ ויפלש ,4 ףיעסה לע עיבצהל שי
 בשייתמה לע רסאנ 5 ףיעסב ;רחסמב תוקסעתה לכ
 תמכסה ילב קשמה שוכר וא קשמה ירישכמ רוכמל
 תואקשמ תריכמ רסוא — 6 ףיעס ;הזוחאה־לעב
 רוסיא ללוכ 8 ףיעס ;רכיאל םישורד םניאש תונוזמו
 .הזוחאה־תלהנה תושר ילב םירז םישנא קיסעהל

 ׳גב םיבשייתמל איצמהל רנזופ חיטבה 10 ףיעסב
 .31 םניח הקסה־יצע תונושארה םינשה

 הווקמ ,הבישיו שרדמ־תיב ,תסנכ־תיב םיקה רנזופ
 ביבאב .תפרו ןרוג םע תיב החפשמ לכ ליבשבו
 תודש ןתושרל ולביקש ,תוחפשמ 12 ובשייתה 1841
 ,הריכחב םהל הנתינ המדאה .הדובע־ילכו וערזנש

 ,םהייח ימי לכל ,תותימצה קוח םהילע לוחיש אלב

 ךשמב קלסל םהילע ולביק קשמהו תיבה ריחמ תאו
 .הנש 25

 ןמלז םע דחיב אוה יכ ,רפסמ אנטוקמ עשוהי ׳ר
 םירכיאה ואצי תע ,דמעמ ותואב םיחכונ ויה רנזופ
 התוא .םתמדא תא שורחל הנושארה םעפב םידוהיה
 םינלופ םירכיא םש םישרוח הנה" :רנזופ רמא העש
 םיקלאל םיללפתמ וללה ;םידוהי םירכיא הפ םישרוחו
 חילצי ׳ד יכ םיללפתמ םינלופה ,םיללפתמ וללהו
 םרמשיו םתעב שוקלמו הרוי ,רטמ םהל חלשיו םתכאלמ
 ¬תמ ילש םירבעהו ,הנירב ורצקיו המודכו ןופדשמ

 רצוא יתשרחמ הלעת יכ ,אנ חילצה ׳ד אנא :םיללפ
 היוזב הדובעמ רטפא יכ ,העשואו המדאה ןטבב ןופס

 .32 "...וז
 ומרענש םיברה םיישקה בקע ,ויתוששח ףא לע
 .ויתוזוחאב תידוהיה תובשייתהה החתפתה ,וכרדב
 .תושפנ 81 םע תוחפשמ 27 ובשייתה 1844—1841 תנשב

 ןתושרב ,תושפנ 18 תולעב תוחפשמ 6 יראחוקב ןהמ
 ;עקרק םיגרומ 176־ו ,קשמ יניינב 18 ,םיתב 6 ויה
 ־ושרלו תושפנ 31 תולעב תוחפשמ 9 — הקבובולדקב
 ;עקרק גרומ 125־ו קשמ יניינב 18 ׳םיתב 9 ויה ןת

 רשא תושפנ 32 וללכש ,תוחפשמ 12 — הציבוקיזדיאב
 .גרומ 210ד קשמ יניינב 22 ,םיתב 12־ב ועקתשה

 רנזופ םלוא ,הקסה־יצע ןתמ דעומ רמגנ 1843 תנשב
 .הקבובולדאקב םיבשייתמל הקסה־יצע ןתמב ךישמה

 הקסהה־יצע תא ומליש הציבוקיזדיאב םיבשייתמה
 םירכזנה םירפכה תשולשב ובשי 1844 תנשב .הדובעב
 לש ותולדתשהב •תואלקחב וקסעתהש ,םירבג 100
 ¬תמהו יאבצ תורישמ םיבשייתמה וררחוש רנזופ

 התואב ."םירכיא״כ םיבשותה תמישרב ומשרנ םיבשיי
 חטשב בושח דיקפת אלמל רנזופ לע לטוה הפוקת

 .עקרקה לע םידוהי בושיי

 ועיפוה תיאשראווה הליהקה ישארשכ ,1841 תנשב
 ינפל רבמצדב 18־ב יאלוקינ רסיקה לש ותדלוה־םויב
 תא עיבהלו םהיתוכרב תא רוסמל ׳ץיביקסאפ ביצנה
 בצמה עור לע ועיבצה םה ,םידוהיה לש םנימא

 :ן" ,רטנולפ רפס
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 ךותמ שוריגל ונודי! רשא לארשי ינומה לש ילכלכה
 אלא רחא אצומ ןיאש ,םהל הנע ביצנה .םירפכה
 תיאלקח הדובעל תורספסו רחסממ ורבעי םידוהיהש

 .המדא ידבועל וכפהייו
 ץוחנל הליהקה ישאר ואצמ תאזה השיגפה ידחא
 התואב תוצעיתהל .הז חטשב תצרמנ הלועפב ליחתהל
 ןויסנ רבכ ול הנקש ׳רנזופ ןמלז םג ןמזוה הלאש
 םירשק םגי ול ויהו וירפכב םידוהיל הבשומ דוסייב
 ,התלעה וז תוצעיתה .הלשממה יגוח םע םיצימא
 -ילעב ןילופב םייוצמ תולבגההו םירוסיאה ףא לעש

 .םירפכב םידוהי םילעופו המדא־ידבוע ,םידוהי תוזוחא
 תולבגהה לש ןלוטיב ןעמל לועפל אופיא טלחוה
 .תואלקחב םידוהי לש םתוקסעתה תא הכ דע וענמש

 רנזופ ןמלזו ןייטשפא בקעי לע לטוה ןכ ומכ
 בושל םתוא אורקלו םידוהיה לא "ארוק לוק" םסרפל
 .הרותה תווצמ יפל הב םיבייח םהש ׳המדאה־תדובע לא

 .וז הרטמל העבקנש הדעוול םג רחבנ רנזופ ןמלז
 "העדומ" ,ארוקה־לוק תא וכרע ןהוזדיוד םייח ברהו אוה

 לוק .דלוהדנגוט בקעי י״ע תינלופל םגרותש ,תירבעב
 םייברהמ לחה ,תודהיה יגוח לכ ידי־לע םתחנ ארוקה
 ל״י י״רהומ ברהב ריאמ קחצי ׳רו אקראוומ קחצי ׳ר
 המלשב הלכו ,תיאשראווה הליהקה ישאר ,רוגמ רתלא
 ,דלוהדנגוט בקעי םיללובתמהו ,דגנתמה רנזופ ןמלז

 .שאנאי הנוי םייחו ׳ןזור והיתתמ ,ןייטשפא בקעי

 ףאו םיבר םידוהי .ןילופ תוליהק לכב ץופנ ארוקה־לוק
 גישהל השקבב תיאשראווה הליהקה לא ונפ תוליהק
 הילע בשייל תנמ־לע המדא תשיכרל ןוישר םליבשב

 .םידוהי

 לארשי ירישע ןיב ידיחיה רנזופ ןמלז היה םצעב
 ינב תא ברקל שממ לש השעמ השע רשא ןילופב
 ¬עהו הרקוהל התכז וז ותלועפו המדאה־תדובעל ונמע

 .תונוטלשה תאמ הכר

 םידוהיה ירישע תא עינהל ומצע לע לביק אוה
 יתובשייתהה לעפמב םנוממ תאו םמצע תא ףתשל

 .ומיקהל שיש

 תא גישהל תונוטלשה ינפל םג לדתשה ינש דצמ
 ־ידבוע םידוהי ליבשב תוחנה תלבקו תולבגהה לוטיב
 ¬חיש .יאבצה תורישה תבוחמ םרורחיש ןכו ,המדא

 הקבובולדאק ,יראחוקב םיבשייתמה לע קר לח הז רוד
 ומשרנ ולא תודוקנב םיבשייתמה לככ .הציבוקיזדיאו
 ־בו היסולכואה ירפסב םהינבו םידוהיה םיבשייתמה םג

 .םירביאכ םינוכרד

 ,תיאשראווה תודהיה יגיהנמ םע דחי ,חילצה אוה

 הנידמה ירע רתיבו השראוומ םירישעה ידימ לבקל
 הדוסיי ךרוצל תויובייחתהבו םינמוזמב םירכינ םימוכס
 .והותב ולע הלאה םיצמאמה לכ םלוא ,הבשומ לש
 מ״ומהו .ןויערה תא ולכיס ץוחמו תיבמ םילושכמ
 .33 שממ לש תואצות אלב םייתסנ 1843 תנשב וב לחוהש

 -תדועת רושיא תא רדסל רנזופ עבתנ 1844 תנשב

 1847 12/צ־ב ךאו םינש ׳ג ךשמנ הז ןיינע .הניתנה

 ¬תה היפלש הרהצה הלשממה יחילש ינפב רנזופ רסמ

 ־ולדאקו הציבוקי׳זדיאב תועקרקה תא רוסמל בייח
 ¬תינש תוכימתהו הדובע־ילכ ,םיניינבה לכ םע הקבוב

 ¬יבשב .םידוהי ןעמל יאלקח רפס־תיבל ,םיבשייתמל ונ

 ,תורעיב םיצעה לוצינ תוכז תא אוה ריאשמ ול

 יחטשו םיניינבה םע ,םירפכה ינשב היצאניפורפה תא
 תרישקל םוקמו םימה לוצינו ,הזל םיכיישה המדאה
 םיכורכה םיסמה לכ תא .רהנב םיחלשנה םיצעה
 ¬והיה הבשומה לע חוקיפה .םירכיאה םימלשמ עקרקב

 םוש לבקי אל םיבשייתמהמ ,הלשממל רסמנ תיד
 יראחוקב תועקרקה־רפסב המשרנ הניתנה .םימולשת

 .1848 ילויב קר

 השוריה רודיס־יא בקע 1848 תנשב רטפנ רנזופ
 הניתנה תא חיטבהלו םייקל תונוטלשה ומיכסה אל
 ¬יתנה תא םייקל וצר אל וינב ,ךפיהל .תוזוחאה םע

 ¬חומ יוניש םיבשייתמה יבגל םסחי תא ונישו הנ
 תאמ שרד ,םישרויה לש חוכ־הפוימה ,רנזופ דוד .טל
 .הזוחאה לעב לש תועקרקה תא דבעל םיבשייתמה

 .הרטשמה תוברעתהו םיכוסכיס ידיל ועיגה םירבדה
 <1,6^0) ןקבל םיבשייתמה םשב שיגה 1860 תנשב

 םויקו הריקח שרדו רנזופ ץרפ דגב רועריע ונצומ
 .רנזופ ןמלז לאומש םהל ןתנש תויובייחתהה

 הניתנה תודועת תא רדיס אל רנזופו ליאוה
 הבשומהש 1862 תנשב הרוטארוקורפה הקספ ,קוחה יפל

 .האלמל םיבשייתמה לעו תותימצ יקוחב הרושק

 18 םע תוחפשמ 6 יראחוקב ואצמנ 881861 תנשב

 176 לש חטש לע קשמ יניינב 18־ו םיתב 6־ב םירבג

 7 ,האשדמ 22 ,העירז תומדא גרומ 147 םהמ ,גרומ
 .םיחיש תומדא

 םירבג 31 םע תוחפשמ 9 ואצמנ הקבובולדאקב
 ,גרומ 125 חטש לע קשמ יניינב 18*ו םיתב 9־ו
 .םיחיש תומדא 9ד האשדמ 19 ,העירז־תומדא 97 םהמ

 םירבג 32 םע תוחפשמ 12 ואצמנ הציבוקי׳זדיאב
 ,גרומ 210 לש חטש לע קשמ יניינב 22־ו םיתב 12־ו

 .םיחיש תומדא 12 ,האשדמ 12 ,העירז תומדא 186 םהמ

 םיתב 27־ו םירבג 81 םע תוחפשמ 27 ויה דחיב
 .36גרומ 511 לש חטש לע קשמ יניינב 58־ו

 ¬כיאב םיבשייתמה תא קוחה ריכה 1864 תנשב ךא

 םירכיאל הנתינש המרופירהמ תונהיל םיאכזה םיר
 רוחבל תוכזה תא םג הלביק יראחוק .וז הקוחב
 תואצות האיבה 1864 תנשב המרופירה .ידוהי רתכומב
 ¬דאה תא רוכמל וליחתה םיבשייתמה .ירמגל תוילילש

 ובזע םיבר .תונוונח ,תוכאלמ ,רחסמב קסעתהלו תומ
 ¬מאל הריגה םג הליחתה ,ריעל ואציו הבשומה תא

 .הילגנאלו הקיר
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 קושה רכיכ

 לש ונוזח .םייקתהל הלדח תידוהיה הבשומה
 .םייקתנ אל רנזופ

 לע האוש וטימה וישרוי ןיב וצרפש תובירמה
 1851 תונשב תשורחה־תיב קותישל ומרגו שוכרה לכ
 50,000־ל 1865 תנשב עיגה תרצותה יוושש םגה .1865—

 םידוהי תצובקל תשורחה־תיב תא וישרוי ורכמ לבור
 .קינלימחמ

 ויה וישעמו ולעפ ותוישיא ,רנזופ ןמלז המלש לע
 ירחא תובר םינש תורשע דוע ,םעה ברקב תוצופנ
 ןהו רופס ןיאל תוחידבו תורמימ ,תוישעמ ,ותומ
 .לארשי ינומה והוכירעהש הברה הכרעהל הנמאנ החכוה

 י!רםנולפ המלש תלילע

 ויבא וקסע םש ,קסנולפ דילי ׳יקסנולפ המלש ׳ר
 רבעו קסנולפ תא 1789 תנשב בזע ,רחסמב אוהו
 רחוס םש היה םינש המכ .השראוול ותחפשמ םע
 לגרל הלע 1819 ויתסב .םילוחה־תיבב דבע ךכ רחאו
 הרטשמה תלהנה םעטמ ול ןתינש ןוכרדב י״אל
 אוה .השראווב םינפ יניינעל זיירטסינימב ראודהו
 אטשוקל ,רוחשה םיב ,םשמו הסידואל השראוומ אצי

 .םילשוריו
 ונתחל אטשוקמ אוה בתכ 1821 רבמטפס ףוסב
 בורקה ןמזב יכו י״אב רקיב יכ ,השראו בשות ,ףסוי
 ול ראית תיצילמ הפשב .ןילופל רוזחל ותעדב שי

 .י״אל לגרל ותיילע תא

 הליחת ןווכתנשמ רתוי יקסנולפ המהמתה אטשוקב
 ,ינש בתכמב הנפ אוה .ופסכ לכ תא איצוה ןכלו
 םיטאקוד 50 ול חולשל השקבב ,הסידואמ רבכ חלשש
 ¬גהו תוצילמב בותכה ,הז בתכמב םג .ךרדה־תואצוהל

 יבתוכ גהנמכ ,ונתחל קינעה ,ך״נתהמ םיקוספ שוד
 ,דיגנ ,רש ןוגכ םיראות ,הפוקת התואב םיבתכמ

 *ילוע 4 יקסנולפ ריכזה בתכמ ותואב .רכו ךיסנ

 ותא דחי עיגה ,הנליו בשות ,םהמ דחאש ,לגר
 ,ונתחל יקסנולפ עידומ ובתכמ ףוסב .הסידואל י״אמ
 תווקת וררועיש ,י״אמ תושדח ותא איבמ" אוה יכ
 הקוחר אל איה תוכלמ ונמולש ישנא בלב ןוששו
 הנהו ."ןויצ תונבל ורזעי היבשותו םילשורי רעונו
 הרוחשה הכשלה ידיל הלא םיבתכמ ינש ועיגה
 לודגה ךיסנה לש יאבצה הטמה שאר תכשל דילש
 ־ףולא לש ותלהנהב ,הטורוק לארנגה ,ןיטנאטסנוק
 ¬כמ תחיתפב הלילו םמוי הקסעש ׳יקסניטגס הנשמ

 םיבותכ םיבתכמ ינש ספת אוה .ןילופל ועיגהש םיבת
 ¬ועש רבד ,השראווב ידוהיל היכרותמ וחלשנש תירבע

 .לודג דשח ולצא רר

 היסור עויסב םינוויה תמחלמ תנש — 1821 תנשב
 היסור ןיב השק תוחיתמ הררתשה — היכרות דגנ
 .היכרותל םידהוא היסור תונוטלש ואר םידוהיב .היכרותו

 ןואילופנ ימימ דוע .לארשי־ץרא האצמנ התונובירבש
 ¬והיב תוארל ןיאש םיענכושמ היסור תונוטלש ויה

 .ראצל םינמאנ םיבשות םיד
 ־יעב םידושחה םיבתכמה תא יקסניטגס לטנ ךכיפל
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 לוער לש ןיינע ןאכ שי יאדווש ענכושמ ותויהב ,וינ
 ־וקה לש ותכשלל םרסמו — ךכל המודב והשמ וא
 ־יסובונ רוטאניסה ׳ןילופ תלשממ דיל יראצה ראסימ
 ,תירבעל רוזנצל םיבתכמה תא רסמ בוצליסובונ .בוצל

 םיבתכמה .תיתפרצל םתוא םגרתיש הלוהדנגוט בקעיל
 וישוריפ ףוריצב בוצליסובונ י״ע וחלשנ םימגרותמה
 םימיב םסרופמה ןטחסה ,בוצליסובונ .ןיטנאטסנוק ךיסנל
 ןייוצמ רוקמ םה הלא םיבתכמש דיימ חירה ,םהה
 לש םייטילופה וישוריפ .םידוהיה ידימ םיפסכ טוחסל
 תיטילופ היצאסנס״ל םנכות תא וחפינ בוצליסובונ
 -סנוק לש ויתוששח תא ולידגהו "הנושאר הגרדממ

 ידיל םריבעהל תוארוה ןתנש ,ךכ ידכ דע ןיטנאט
 .ןילופ ךלמ םג היהש ,1 רדנסכלא ראצה

 :רדנסכלא ראצל ןיטנאטסנוק עידוה ולש ח״ודב

 לא אטשוקמ םיבתכמ ינש ורסמנ הלא םימיב"
 ופרצמ ינאש — םנכותמ .השראו בשות דחא ידוהי
 ובתכנ םהש ,אצוי — ירבעה רוקמהמ יתפרצ םוגרתב
 םישנא העברא דוע םע דחי אלממה ,ידוהי שיא ידיב
 םישגדומה םייוטיבה .השודקה ץראב םייוסמ דיקפת
 אלימ (0ס1מ1מ1851סמ811,6) חילשהש םיארמ ינשה בתכמב
 אלמ אוהו םיחלושה ןוצרל (16§3110ם) ותוחילש תא
 .השדח הנידמ םש םוקתו הנבית םילשוריש הווקת

 ןתא הנידמל סנכיי םיבתכמה רבחמ ידוהיהש עגרב
 אצמנ םהבש ויתוריינ לכ תא םירחהלו ורסאל הארוה
 ."םיסחי ותא םימייקמה הסידואב וירבח לע םיזמר ילוא

 ¬אנו השראוול המלש ׳ר עיגה 1821 רבמצדב 27־ב

 .אלכנו להירב ןומראל דימ אבוה אוה .םוקמב וב רס

 -ךסב ,ונממ וחקלנ ותושרב ויהש םיצפחהו תוריינה לכ

 ורסמנש ,תידיא וא תירבע םיבותכ םיבתכמ 61 לוכה
 וחוקיפב ומגרות םשו בוצליסובונ לש ותכשלל דיימ
 י״א יבשות תאמ ויה םיבתכמה .תיתפרצל בוקיאב לש
 ¬ופב םהיתוחפשמ־ינבל םרסומל המלש ׳רמ ושקיב רשא

 ולאש ,םבצמ לע םיבתכמה־ילבקמל ועידוה םה .ןיל
 תוריטפ ,תונותח ,תודיל לע תועידי ,םהיבורק םולשל
 ¬כמב •םהידכנו םהידלי ,םהינבל תוכרבו םולש־תושירד

 ךרוצל תוליהקב הקדצ־תודסומ לע תועידי םג ויה םיבת
 י״אל םיפסכ חולשמ לע םגו י״א יינע ןעמל םיפסכ ףסוא
 םיבתכמה ןיב .השראווב רגייא המלש י״א יאבג י״ע
 ץיבוכורוב לידנמ םחנמ ׳ר ינולפ תאמ דחא םג אצמנ
 ידיב םותח היה בתכמה .םילשוריב בשויה בולקשמ
 ירישעמ ,לאומש ןב רעב ׳ר לא חלשנו ,םילשורי יאבג
 היהש ימ ץיבובוקעי לאומש לש ונב אוהש — השראו
 ןקסעו יקסבוטאינופ באלסינאטס ךלמה לש יאקנבה
 השראווב ףסכ ףוסאל שקבתנ לאומש ןב רעב ׳ר .עודי
 רחאמ ,םילשוריב םיזנכשאל תסנכ־תיב ןיינב ךרוצל
 ¬מה ,הז בתכמ .ותמקהל ןוישר אטשוקמ רבכ לבקתנש

 קוספב דוחייב תודשח ררוע ,תוצילמו םיקוספ בלוש

 תא ריזחהל ורזעיו בל־יצימאו םיקזח ויהי םידוהיהש
 •תמדוקה ותראפתל רתכה

 הצר םיבתכמה תא ארקשמ ,ןיטגאטסנוק ךיסנה
 אצמ רבד לש ופוסב ךא !יקסנולפ ןיינע לכ תא לטבל

 .בוצליסובונ לש ותעד תווח תא לבקל ןוכנל

 חפנל החונ תונמדזה םיבתכמב האר בוצליסובונ
 דצמ יטילופ עצבימ ןאכ שיש זירכהלו ןיינעה לכ תא
 ,ושטשטל שקבתישמו ,היסור דגנו היכרות דעב םידוהיה

 .השראווב תודהיה ישאר ידימ םיבר םיפסכ טוחסל לכוי

 ראצל דחוימ ח״ודב ויתונקסמ תא רסמ אוה ןכ יכ הנה
 תונוש תונידמ לש םידוהי ןיב (א : 1822 םראמ תישארמ
 י״אב םיאבגו םינברמ תבכרומה תיאשח הלשממ תמייק
 .תונושה תוצראב םירישע םידוהי םיפופכ התורמלו

 ."לארשי־יכיסנ" ראותה קנעומ הלא םירישע םידוהיל

 ¬ודקה םתדלומ לא רשק םידוהיה לצא ררועתנש רורב

 ¬יבנה ירבק לע םיללפתמ ,תסגכ־תיב םש םינוב םה ,המ

 םילוע םהמ םיבר .םחישמל םש םיפצמו ,םישודקה םיא
 םימרוז םילודג םימוכסש עבונ הז לכמו ,לגרל י״אל
 תמחמ .הבר תידוהי היסולכוא תולעב תוצראמ י״אל
 םה הבש הנידמה ידוהיל הרז תישענ וללה םירשקה
 .םהלשמ הנידמו המוא םיקהל איה םתפיאש לכו םיבשוי

 היסאבש אוה השרפה לכבש רתויב ןכוסמה רבדה
 וכפהיי םיאתמה עגרב רשא םיאשח םינכוס רבח רצונ
 ףסכ תרומתש רפוסמ םיבתכמב .היכרות תבוטל םילגרמל
 ,םילשוריב תסנכ־תיב תונבל ןוישר אטשוקמ ולביק

 ־אשמ ולהיג י״אב םיבשויה ןילופ יניתנ םידוהיש .א .ז
 —ןילופ) םתנידמ תוברעתה ילב הרז הנידמ םע ןתמו

 ־יא תא חיכומו תיטילופ הנכס הווהמ הז לכ .(היסור
 ¬מנה םידוהיה 2,000־ב .םתנידמל םידוהיה לש םתונמאנ

 תבוטל ןכוסמ םילגרמ־ליח תוארל שי י״אב םיאצ
 .היכרות

 ¬ופמ הריקח אלכה־תיבב המלש ׳ר רקחנ םייתניב

 ףולא־ןגס ,תיאשחה הרטשמה להנמ לש ותלהנהב תטר
 ףוס דע ,םייתנשמ רתוי הכשמנ הריקחה .ראס יסור
 ־ליסובונש תולאש 155 ותוא ולאש .1822 ראורבפ
 ,אוושל היה הז לכ םלוא •ןתוא רביח ומצעב בוצ

 תויטילופ תובושת ונממ איצוהל ולכי אל יכ
 ,קסנולפב דלונ ,70 ןב אוהש רסמ אוה .ופיצש יפכ

 ¬שמ םע עקתשה הנש 30 ינפל .רחוס םש היה ויבא

 תונורחאה םינשב .רחסמ־יקסע להינ ,השראווב ותחפ
 1819 ויתסב .ידוהיה םילוחה־תיבב דבעו םתוא לסיח

 האר םאה ,הלאשה לע .םש ללפתהל י״אל לגרל הלע
 היה ךרדה לכש בישה ,םילשוריבו ךרדב דחוימ רבד
 עידוה ףוסב .םירבדב ןיינעתה אלו תוליפתב עוקש
 תומל ידכ י״אל רוזחל ותעדב שי ררחושיש ירחאש
 ןמז ׳הגע חישמל םיפצמ יתמ ,הלאשה לע .םש
 .עגר לכב עיפוהל לוכי אוה םלוא ,עודי יתלב ואוב

 ־שוריב םידוהיה ץוביק ןמז בורק םאה ,הלאשה לע
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 אוה םלוא ןמזה תא עובקל רשפא יא יכ בישה ׳םיל
 שיחהל םידוהיה םיבשוח םיעצמא הזיאב .אובל בורק

 .המלש ׳ר הנע ׳תוליפתב — ?ץוביקה ןמז

 ־ובונ .הווקמ האצות םוש האיבה אל הריקחה
 שאר ידימ הארנכ לביקש רחאל — ומצעב בוצליס
 טילחה — םינוגה דחוש ימוכס תיאשראווה הליהקה

 .םייטילופה תודשחה תא שטשטל

 ראצל ןיטנאטסנוק עידוה 1822 םראמ תיצחמב
 דיעמה רבד םוש ןיא יקסנולפ ןיינעבש ,רדנסכלא

 (1*1611 116 861111116 (163£>0561־ 00111;1־6 1^1) ^לגב

 .ורורחשל עגונב ותטלחה תא שקיב אוה

 רטפנ המלש ׳רו העיגה אל וז הטלחה םלוא
 .אלכה־תיבב

 ללובתמה ןוירוטסיהה יפל — קסנולפ התכז ךכו
 .37!!ןילופב ןושארה ינויצל — יזנכשא ןועמש ,םורפ

★ 

 דרמה ימיב קסנולפ ידוהי לע רבע בר לבס
 וצופנ דרמה תישארב רבכ •1830/1831 תנשב ינלופה
 לוגירו הנשלה ישעמ לע תונוש תועומש הדשה־ירעב

 .םיסורה תבוטל םידוהיה דצמ

 תופידר תשרפב רתויב םימוגעה םיקרפה דחא
 ,יראחוקמ רנזופ ןמלז המלש לש םרסאמ היה םידוהיה
 לואש ונבו ,ןיול יולה בקעי ,ותשא יחא וסיג לש
 ישעמב םשאוה רנזופ .(1857—1804) רנזופ ץרפ
 ־יתבב םיבר םילוטלט ירחא .םיסורל הרזעו לוגיר
 ויחא דצמ תולדתשהל תודוה .השראוול אבוה רהוסה
 ,השראווב תועיבקב ררוגתהש ,רנזופ יכדרמ לבייל

 הארוה הלשממה ** הנתנ ,תימואלה הלשממה ינפב
 הדעווה םעטמ הל רסמנש וובשחו־ןידב .רבדב רוקחל
 תודבוע לכ ואצמנ אלש ,רמאנ הרטשמו םינפ יניינעל
 תשמחו רנזופ לש ותמשא תא חיכוהל ידכ ןהב שיש

 .ותיוול ינב

 ,וררחשל הלשממה הדקפ 1831 לירפאב 18־ב
 המויס רחאל םסרפלו המשאהה ןיינעב הריקח ךורעל

 .המיאתמ הרהצה

 רבכו קצולפב ילילפה ןידה־תיבל הרסמנ הריקחה
 דקורק ןאי רוטאנרבוג־לארנגה רסמ שדוח ותואב
 םוש אצמ אל ןידה־תיבש ,תיבמופ העדוה יקציב
 .39ותיוול ינבו רנזופ תא ומישאהש תומשאהל החכוה

 הררועש ,רנזופ תשרפ ימשר ןפואב המייתסנ הזב
 הגובתה־רסוח תדימל החכוה השמישו רוביצב הרעס
 .םידוהיה לא םסחיב דרמה ימיב אבצה תונוטלש וליגש

 םינידע ויהש םישנא וז השרפ לכל ומרג השעמל
 ואיצוה הלאו ורשועו ושוכר לשב רנזופ המלש תא
 לוגירו הדיגב תמשא וילע ולפט ,הער ותביד תא

 .תילכלכה ותוטטומתהל טעמכ ואיבהו

 תוקיתו תוחפשמ

 .לקנרפ ,חמצ תוחפשמה וטלבתה הליהקה ייחב

 ןילופב ןיבמוגמ איה חמצ תחפשמ לש האצומ
 ׳רב ילבא םהרבא ׳ר היה החפשמה יבא .הלודגה
 עודיה שרפמה ,(1682—1635) רניבמוג יולה םייח
 הדגאבו הכלהב םירוביח רבחמ ,ךורע־ןחלושה לש

 .40ורודב םיעירכמה םיקסופה דחאו

 ןאכמו הלודגה ןילופב ןיבמוג ריעב דלונ אוה
 היהש ,יולה םייח ׳ר ,ויבא •רניבמוג ותחפשמ םש
 תנשב ריע התואב גרהנ ,ןיבמוג ריעה ידבכנמו ןדמל

 .יקצינרא׳צ ןאמטהה תוליח ידיב 1655
 הליחת היחו שילאקל רבע ,וירוה וגרהנש רחאל
 תורמל ,לבקתנ רצק ןמז רחאל םלוא ,תוקונית דמלמ
 לש וניד־תיבב ןיידלו הבישי שארל ,ריעצה וליג
 ןתנ ׳ר ןב ,"לארשי תיב" רפס ח״מעב לארשי ברה
 לכב יקב היה אוה ."תוקומע הלגמ" ח״מעב אריפש
 ןייטצהו ,ס״ש ,תוינשמ ם׳״עב עדי ,הרותה ירדח

 .הקומעה ותואיקבבו ותופירחב

 ךורע ןחלושל ושוריפ תא בותכל ליחתהשכ
 םשב רואל אצישו "לארשי רנ" ול ארקש ,םייח־הרוא
 רמג אוה .םישולש ןב ןיידע היה אל ,"םהרבא ןגמ"
 יפ לע רביח הז ורפס תא .1671 תנשב ורוביח תא
 שוריפה ןורסח תא אלמל וב וריצפהש ,וירבח תשקב

 תומכסה לביק הז ורפסל ."םייח חרוא" ע״שה קלח לע
 .ורוביח תא וחביש רשא ,ןילופ תנידמ ילודג לכמ
 ,אקארק ריעה ידבכנמו ,רניבמוג יולה הדוהי ,ויחאו אוה

 .וחילצה אל ךא ,סופדל רפסה תא איבהל וצמאתה

 רניבמוג םייח ברה ונב י״ע ותומ רחא ספדנ רפסה
 ׳ד יגיהנמו ישאר עויסב ,(טרופנרידב) 1692 תנשב
 ינמ .תוצרא ׳ד לש םינואגו םינבר תמכסהב תוצרא
 ךורע ןחלושה לש תונוש תואצוהל ושוריפ ףרוצ זא
 לש םייתדה םייחה לע טעמ אל עיפשהו ,םייח־חרוא

 .ןילופ ידוהי

 הריהבה ונושלב ןייטצמ "םהרבא ןגמ" רפסה
 ע״של תוכלה יקספו םישודיח ,קומע שוריפ ליכמ אוהו

 .םייח חרוא
 קסופה אוה ךורע ןחלושה ,רניבמוג םהרבא יפל

 •וירחא רהרהל ןיאש .םכסומ רתויה

 .שוריפל ורפס קוקז היה ןמזה תצורמב םלוא

 ןגמ״ל שוריפ רביח ץיבוקסובמ ןלעק לאומש ברה
 ."לקשה תיצחמ" םשב "םהרבא

 ׳ר ונב י״ע וספדנ "םהרבא ןגמ" רפסה דבלמ
 אנטוקמ ומפדק לאיתוקי השמ ׳ר ונתחו רניבמוג םייח

 :״םינפה םחל״ ׳ם ח״מעב

 ;ינועמש טוקליה לע שוריפ ,ןנער תיז (1

 יוסד) תוישרפה רדסכ הרותה לע .ןושש ןמש (2
 ;(ד״סת
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 "ןיקזנ רדס״ל אתפסותה לע רצק שוריפ (3

 ;(ד״צת םדרטסמא)

 ;"רזעה ןבא" ךורע ןחלוש לע רוביח (4

 ;ע״ש יקלח ראש לע םיניד ישודיח ץבוק (5

 .תוחנמו םיחבז ׳סמי לע םישודיח (6

 תחא הניק בתכו ןטייפ םג היה רניבמוג םהרבא

 רשע הב היה לארשי ץרא״ב הליחתמה ,םיתב ב״צב

 התוא םירמואו י״או םילשורי תשודק לע ,"תושודק

 .1682 תנשב שילאקב רטפנ םינש ז״מ ליגב .באב ׳טב

 תבצמ לע םיראותב תוברהל אלש הוויצ ותומ ינפל

 ילבא םהרבא ׳ר נ״פ" חסונה תא ךא תתלו ותרובק

 .ה״בצנת "ךנער תיז,ו ׳םהרבא ןגמ, ׳ס רבחמ יולה

 עקתשה חמצ תחפשמב תלבוקמה תרוסמה יפל

 תא הפ םיקהו רניבמוג ילבא םהרבא לש ונב קסנולפב

 .קסנולפ תליהק לש ךוותה־ידומעמ ;חמצ תחפשמ

 שריה יבצ ,ונינמ החפשמה הלביק חמצ םשה תא

 ."םהרבאל חמצ" ח״מעב

 םינדמלו םיאנוטיס םירחוס ויה החפשמה ינב

 האמה ףוסב הליהקה ייחב טלבתה דוחייב .םיעודי

 אל םיאנוטיסה יעודימ היהש ,שריה יבצ ׳ר ח״יה

 םייח ׳ר ויבא .הלוכ הלודגה ןילופב אלא וריעב קר

 התיה ומא .קסנולפ תביבסב תוזוחא רכוח םג היה

 ."תוקומע הלגמ" לעב ,אריפש עטנ ןתנ ׳ר יאצאצמ

 עוקש שריה יבצ ׳ר היה תויונפה ויתועשב

 בתוכ "םהרבאל חמצ" ורפסל המדקהב ;הרותה־דומיילב

 חמצ" םשה תניתנלו ורפס תביתכל עיגה דיא אוה

 םייולה יריעצמ ריעצה יתא םג ןכ ומכו" :"םהרבאל

 תמלעה לע אתלמד אמעט ל״נהמ םינטקבש ןטק

 דע ידועמ יתעדי םג יתעדי יכ הזה רוביחב ומש

 הלילו םמוי מ״ומ יקסעב יתייה דורט הזה םויה

 ליחמ ךליל הנשב םימעפ שולש חוני אלו טוקשי אל

 אקושד אמויל (טרופקנארפ) פ״פ ךרדל ליח לא

 גועלי ירוביח תא האורה לכש יבבל לע יתילעהו

 ימ ,הזל ובל ואלמ רשא הז אוה ימ רמאיו ילע

 ךכלו רדהו דוהב תשבל רשא ׳הזה לודגה התא

 ־ןוחתפ היהי אלש ןויצל ןושארב ימש תא יתמלעה

 ".ידגנל הפ

 םש לע ןתנ "םהרבאל חמצ" רפסה םש תא

 "םהרבא ןגמ" לעב חונמה (ינקז יבא יבא) ז״אא"

 ימש תמלעה לע יקומינו ימעטו ולש םיחמצהמ ינאש

 ,ח״לק אירטמגב חמצ םשה ובושיח יפל :דחוימה

 ביל םייח ןב יבצ) חמצמ <316ז1§01) חלק אוהש .א.ז

 .(םהרבא

 "ינועמש טוקלי" ירמאמ לע רוביח אוה ורפס

 סרטנוקה ןתינ רפסה ףוסבו תומשו תישארב רפס לע

 תונוש תוישרפל םישוריפ ללוכה ,"אטוז יבצ ילודיג"

 .רתסאו ,תור ,תלהקל םגו םירבדו ,רבדמב ,ארקיוב

 .(1796) ו״נקת תנשב השראווב רואל אצי רפסה

 יבצ ילודיג" ינשה ורפס תא םסרפ 1804 תנשב

 .41 ארקיו רפסל טוקליה לע ושוריפ ובו "אבר

 ¬תממ אוה — אבא־םהרבאו ,ריאמ ,םייח וינב

 תוזוחא־ירכוח ,םירחוס ויה — םיפירחה תודיסחה ידגנ

 לעפמ םש השענ אל .קסנולפ תליהקב העפשה ילעבו

 .םתמכסה ילב — שדוק־ילכו ברה יונימ דוחייבו —

 ןיבל םהיניב תקולחמ ידיל םעפ אל אב הז עקר לע

 ,קסנולפב תידוהיה היסולכואה ןיבמ תונוש תוצובק

 .תודיסחה תעפשה תחת רבכ ודמעש ולא דוחייב

 לש ונב ,לקנרפ ףסוי ׳ר ,חמצ םייח לש ונתח

 רכוהו יאנוטיס רחוס היה ,קינפיילמ לקנרפ ךורב ברה

 .הרות ירדח לכב יקבו היה לודג ןדמל .תוזוחא

 .הלודגה הבישיב םירוחב דמילו הרות ץיברה קסנולפב

 ונתוח ול חקל חמצ םייח לש ותב תא אשנשכ

 ץנוצ השמ ןב ביל הירא ׳ר ןואגה תא דמלמל

 חורב הלודג העפשה וילע עיפשהש ,43 םימואת־(ץניצ)

 ¬ילל םג רסמתה תרוסמב ותוקבד תורמל .תודגנתמה

 ,קצולפב םיליכשמ גוח תעפשהב םיינוליח םידומ

 דוע םש םייק היה גוחה .רחסמ■ יקסעב אב היה םשל

 רוא" ח״מעב) תוילגרמ ביל הדוהי לש ותנוהכ ימימ

 .1805—1798 םינשב ,ברכ (״םלוע

 םש דמעו קצולפב לקנרפ עקתשה רפסימ םינשל

 םידיסחה תוטשפתהל ודגנתהש םיליכשמה גוח שארב

 .44םידוהי רפס־יתב תמקה שרדו קצולפ הבטזדובי1וב

 חותיפל תובר השעו רישע םדא היה לקנרפ

 ריעב חמק היה אל תרוצבה בקע רשאכ .הליהקה

 תונוזמ היסורמ איבה ,בער תפרח הלבס היסולכואהו

 -ינב רפסמ יפל ,עובש לכב םניח םיינעל קלחל

 םילוז םיריחמב תונוזמה וקלוח םיינוניבל .החפשמה

 ךכ •היסורב םלישש תונוזמה ריחמ יפל ,םירישעלו

 .המימת הנש ךשמב ריעה יסולכוא תא לכלכ

 לכימ לאיחיל האושנ התיה הקבר דבכוי ותוחא

 יחא ,חמצ יולה אבא םהרבא לש ודכנ ,רנימאק

 רושק לקנרפ היה ויקסעב .לקנרפ ףסוי לש ונתוח

 ותאו ןיול יולה בקעי וסיג םעו רנזופ ןמלז םע
 .תודידי־ירשקב םג היה

 1830/1831 ינלופה דרמה ימיב רסאנ רנזופ רשאכ

 ןיול בקעי .ותבוטל םג לדתשהו ונימיל לקנרפ דמע

 תא ,רנזופ תא וכילוה רשאכ יכ ,ויתונורכזב רפסמ

 ,השראווב אלכה־תיבל ךרדב םיריסאכ יול תאו ונב

 .קסנולפמ הסרפ יצח קחרמב ,ןימארעש רפכל ועיגה םה

 .(קסנולפב) לקנרפ לא חילש רנזופ חלש םשמ

 ףסוי ריבגה הנהו — ןיול רפסמ — טעמ דוע״

 לארענעיה לא ןנחתהו הכב ,ותלגעב אב ל״ז לקנרפ

 בוט בר המ וינפל עיצה ,וניתודוא לע יקסבונאלאיד

 ,ללכב הנידמה ינפל ותמכחב רענזפ השעו לעפ רשא

 בתכב הככ לע הלודגו רקי ץראה יליצא ול ונתנ ידע

 ןיב ודבל ול השרוה תאז רובע — ללהו הדות
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 םייניע חקפ התעו !םככותב ץרא תזוחא םידוהיה ויחא
 "?ותרוכשמ ףלח ול עיגה המ !ינודא האר

 אוהו לרנגה בבל תא תוטהל חילצה לקנרפ
 ךישמהל ׳לגרב תכלל וחרכוה הכ דעש ׳םיריסאל ריתה
 ןיכה אוה .לקנרפ לש ותלגעב השראוול םכרד תא
 םוליבויש םיסוסו תולגע ,הב ורבעש ריע לכב םליבשב
 ינפל ותולדתשהב האלה םג ךישמה לקנרפ .השראוול
 היה וריע ינבל השעש הבוט־ישעמ ללגב .תונוטלשה
 ףסוי .תוירבה לכ לע דוהאו היבשות לע בוהא

 .1838 תנשב קסנולפב רטפנ לקנרפ

 ,בובלמ ץיוורוה עקלעמש ןב החמש ונתח םג

 לעב היה אוה .קסנולפב הליהקה ייחב שרתשה
 בוהא היה אוה .ח״מגב קסנולפ ירחוסל רזעו תוזוחא
 .םהילא בוטה וסחי בקע הביבסה ירכיא לע םג

 אוה ,וחילצה אל םלוא ,ותוא שובכל וסינ םידיסח
 עקתשהו קסנולפ תא בזע וימי ףוסב .דגנתמ ראשנ

 .45ןרוהט ריעב

 אוודאפ שריה יבצ ,ינשה ונתח םג רג קסנולפב
 ,ןדמל היה אוה .קסירב ק״קדבא ריאמ בקעי ׳ר ןב
 תריכממ אבשכ .תוזוחאה ילעבמ הנקש רמצ־רחסב קסע
 ח״מגב ריעה ינבל ופסכ תא הוולמ דימת היה רמצה
 .םימיה לכ גהנ ןכו .שדח רמצ תונקל תעה אוב דע

 לש וסיג ,ריבגה היה לקנרפו חמצ תוחפשמל בורק
 ואצומ ,40סעלכאר ריאמ ןב היעשי ,חמצ שריה יבצ
 .הקדצ־לעבכ עודי .יאנוטיס רחוס היה אוה .ןיטקיטמ

 ־תיב" ,לודג שרדמ־תיב קסנולפב הנב 1862 תנשב
 ."שרדמ־תיב ס׳היעשי ׳ר" ארקנש "תויפלתל הרות

 דימח ודמלש ,םימכח ידימלת הרשע ופסכב סנריפ אוה
 תא חלש אוה .םויו הליל תורמשמב שרדמה־תיבב
 השרוול לקנרפ ףסוי לש וסיג ,ףירח םהרבא ׳ר
 בורק ויה םהיניב ,שדדמה־תיבל םירפס רצוא תונקל
 תוהגה םע םינוש םירפס ,תדש ירפס תואמ שולשל

 ."םהרבאל חמצ" לעב ,יולה שריה יבצ ׳ר לש

 שרדמה־תיבל איבמ היעשי ד היה םוי לכב
 ש״בוהב ורמאיש תוקוניתל קלחמו םיקתממו תונדגמ
 אבר הימש אהי) מ״רשהיו (ומש ךורבו אוה ךורב)
 רבקנו (1816) ו״עקת רייא ב״כב רטפנ אוה .(ךרבמ
 םימכח ידימלת ינש ןיב יעצמאה רבקב ונוצר יפל

 .ולש שרדמה־תיבב ודמלש

 קסנולפב םינבר

 םהרבא ברה לש ותומ ירחא — וז הפוקתב
 סכ לע ובשי ,1810 תנשב ,ןייטשטכיל ןמלז לאיתוקי

 :קסנולפב םינברה

 ׳ר םעה יפב ארקנה ,ךבראוא קחצי ׳ר (1
 קחצי ןב םייח ׳ר ברה לש ונב אוה .קסנולפמ ילציא

 ׳ר לש ויחאו ץי׳צנלב ברה ,(1810—1755) ךבראוא
 .(חמצ םייח ד לש ונתחו ץפרשב ברה) ףירח םהרבא

 ,ע״ש יקלח ׳ד לע "םייח ירבד" רפס רביח אוה

 .1851—1850 יולסרבב ריאמ ונב י״ע רואל אצי

 ירבאדב בר היהו קסנולפ תא בזע 1835 תנשל בורק
 .ץי׳צנלב ברל רחבנ (1840) ויבא תומ ירחאו

 הלעו ולוקב בר היה (1878—1815) ריאמ ונב
 להא" הבישיה תא דסי אוה .לארשי־ץראל 1860־ב
 ¬שאה תדע לש ישארה ברל רחבנו םילשוריב "בקעי

 .םיזנכ

 ח״מעב שילאקמ ביל הדוהי ברה ןב רכששי ׳ר (2
 תא בזעש ירחא .(1818 טרופנרהיד) ״םירעש יחתפ״

 .בוחוטסנ׳צב ברכ ןהיכ קסנולפב תונברה
 .הנוי יפנכ דוד ׳ר (3

 קסגולפב ותנוהכ ינפל .בוד רכשי המלש ׳ר (4
 ןייד היה קסנולפ ירחא .בו׳צאחוסו בראקב בר היה

 .ותונקמעו ותופירחב ןייטצה .השראווב

 ח״מעב ןיקסיד ןימינב ןב לאומש םהרבא ׳ר (5
 .קסיבוקלאווב בר היה קסנולפ ירחא ."ןימינב־ינב"

 — חמצ ףסוי בקעי ןב יולה אפיל ׳ר ברה (6

 הליהקב תקולחמה ללגב קסנולפ תא בזע .רנימאק
 .בלסי׳זדאווב ברל לבקתנו

 ׳ר לש ונתח ,יולה בקעי לארשי ׳ר ברה (7
 "ןנער תיז" ח״מעב ,אנטוקב בר ,ביל הדוהי השמ

 .לארשי־ץראל הלע וימי ףוסב .(1851 השראו)

 ןושח א״יב קסנולפב רטפנ ,ןושרג השמ ברה (8
 .(1892) ג״נרת

 .ץורק השמ יבצ עודי םיניידהמ
 ׳ר םירשימ דיגמ הפוקת התואב היה קסנולפב
 שוריפ "חקר השעמ" רפס ח״מעב ,ריפס רזעילא
 םישורד ב״ל ללוכה ,"המכח בבל" ,םירישה ריש לע
 — םילהת לע "ריפס־ןבא" רפסו ,תישארב ׳פ לע

 .רואל תאצל וכז אלו וינב ידיב םיבותכב וראשנש

 םינשרדה ןיב ריפס רזעילא ׳ר בשחנ ונמזב
 ואוב ינפל .םידיסחל דגנתמ היהו ןילופב םימסרופמה
 יניס ונב וירחא אב םש ,קסאלב מ״מ היה קסנולפל
 ,םיקלח 2 ,״שדוח תלוע״ ח״מעבו (1875 רטפנ) ריפס

 .י" (1847 השראו) הנשה ישדוחל םישורד

 תונברב םינש 28 ךשמב שמיש 1922—1894 םינשב
 בורק היהש ,ןהוזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר קסנולפב
 .קסנולפב ברל רחבנ םתרזעבו לקנרפו חמצ תוחפשמל

 תונמל ולדתשהו םידגנתמ ויה לקנרפו חמצ תוחפשמ
 םירומח תועד־יקוליחל םרגש רבד ,םידגנתמ םינבר
 .תודיסחה ידהואמ רבכ ויהש ,הליהקה יסנרפ םע
 ויה רוג ידיסחל ופרטצהש חמצ תחפשממ םינושארה
 םהרבא ןב םייח ןב) רודגיבאו ביל הירא ןב אבא ׳ר

 .םודארמ (אבא
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 םיילכלכה םיאנתה

 הדירי הלח ט״יה האמה לש ןושארה עברב
 תושפנ 2,801־מ :קסנולפב םידוהיה רפסמב הלק
 2,304־ל 1827 תנשב םידוהיה רפסמ תחפ 1808 תנשב

 73.6%־מ דרי םידוהיה זוחא .ריעה יבשות 3,879 לע

 .59.4%־ל

 ־יתבל טרפו ,םיתב 241 קסנולפב ויה 1830 תנשב
 .ץע־יתב םלוכ ויה ,םידחא המוח

 יעוצקמה בכרהב םייוניש ולח אל תילכלכ הניחבמ
 .םידוהיה ברקב

 ילעב ויה ,לקנרפו חמצ תוחפשמה ,הנטק הבכש
 רחס תא ןהידיב וזכירו תוזוחא־ירכוח וא תוזוחא
 םבורב םיידוהיה ןיסולכואה .םיצעהו רמצה ,תואובתה
 םצמוצמ רפסמו תולכור ,תונוונח ,ינועמק רחסמב וקסע

 .המודכו תוריכש ,תוכאלמב —

 1,763ד םירצונ 1,139 קסנולפב ויה 1840 תנשב

 היסולכואה רפסמ דרי 1827 תנש תמועל .48םידוהי
 541־ב םידוהיה רפסמ תחפ הבו 2,902־ל 3,879־מ

 .תושפנ

 וז הפוקתב קסנולפ ידוהי לש יעוצקמה בכרהה
 ובטזדוביווב םידוהיה בכרה ונל עודי םלוא .עודי וניא
 .1843 תנשב — קסנולפ ריעה םג הללכנ וב — קצולפ

 תונוישר ,רשכ רשב־סמ יקיתב רשא םירפסמה יפל
 םידוהיה רויד ,לובגה דילש םירעב םידוהיה ,םידוהיה
 ¬וטסיהה עיגה השראווב רצואה ןויכראב ואצמנש —

 :אבה בושיחל 4׳•יקנעפ •נ.ע השראווב ידוהיה ןויר

 םידוהי 17,540 ברקמ ויה קצולפ ובטזדוביווב
 :םיקוסע

 עוצקמב

68 

 ,תוזוחא־ילעב ,ןוה־ילעב ,םיאקנב

 םיתב־ילעב
.1 

 2. םינלבק ,םירכוח 441

 3. תודעסמ־ילעב ,םיגזומ 1,160

 4. םינועמק ,םינוונח 1,197

 5. םיקפס ,םילימע 5

3,485 
 6. ( הכאלמ ־ילטב

 7. 1 םיריעז םילעפמ ילעב

 8. םילעופ 2,926

 9, תורזוע ,םיתרשמ 134

 10. תואלקחב 1,764

 11. םיישפוח תועוצקמ 65

 שדוק־ילכ .12 192

 םיימוי םיריכש .13 5,716

 םינוש תועוצקמ .14 62

 עוצקמ ירסוחמ .15 42

 רהוס־יתבב םיריסא .16 283

 16—1 םיגוסב 17,540

 דמול רעונ 967

 תא םידמל ונא ןיא הלא םירפסמ ךותמ םנמא
 בושח םלוא ,קסנולפ ידוהי לש יעוצקמה םבכרה
 ובטזדוביווב םידוהיה לש יעוצקמה בכרהה תא ריכהל
 לש יעוצקמה םבכרה םגש חינהל שי ןכש .קצולפ

 .הזמ הנוש היה אל קסנולפ ידוהי

 י״ע הדסונ ט״יה האמה לש םיעבראה תונשב
 ,"להקה לכ" םשב הכאלמ־ילעבל הדוגא םירואנ םידרח

 תרטמ .(םינשער) "הקטוקולוק" וארקנ םעה יפבש
 ך״נת םע־יטושפו הכאלמ־ילעבל תורוהל התיה הדוגאה
 ןעטשרעדעפ״ב דומלל םיפסאתמ ויה םה .קודקד םגו

 .(ימדקה שרדמ־תיב) "שרדמ־תיב

 האלימו ט״יה האמה ףוס דע תמייק התיה וז הרבה
 .טושפה םעה תלכשהב בושח דיקפת

 2,630 םיבשות 3,959 לע קסנולפב ויה 1857 תנשב

 334־ב לודיגה היה 1827 תנש דגנכ .(66.4%) םידוהי

 .(12.7%) םידוהי

 הארנכו ,תוקילדמ ריעה הלבס 1850—1840 םינשב
 .ריעה תא םידוהי רפסמ בזע וז הביסמ

 .בצמה בטוה םישימחה תונש ףוסב

 .םידוהיה לא םינלופה םחי דפוש 1861 תנשמ להה

 תעונתב םגו ריעה תולועפב ליעפ קלח וחקל םידוהיה
 .תידוהיה־תינלופה הווחאה

 םיידדהה םיסחיה .םישישה תונשב לח רכינ יוניש
 תואמסיסה תעפשהב םיבוט ויה םינלופהו םידוהיה ןיב
 דרמה ץורפ ברע וזרכוהש ,תידוהי־תינלופ הווחאל

 .1863 תנשב

 יקצולקאיש .וו חרזאה םיקה 1861 תנשב
 (£353 ש02צז021<:0%ז3) הוולמדופוק ריעב (516101110101)

 .50תותדה לכמ םיבשותל תפתושמ

 ולביק 1861 (5/1 ע) 28/5־מ קוחה דוסי לע רשאכ
 תוצעומו תוזוחמה תוצעומל תוריחב תוכז ןילופ ידוהי
 םירבח 15 תב קצולפ זוחמה תצעומל ורחבנ ,םירעה
 ,אטיול רזוע ,קצולפמ דחא ידוהי ,םוקמ־יאלממ 15־ו

 קצולפמ דחא : םידוהי םוקמ־יאלממ 2־ו הצעומה רבחכ
 .51חמצ יניס ,קסנולפמ רחאו ןיול בקעי ץייוונש

 לכב .ידוהי םוש רחבנ אל קסנולפב ריעה תצעומל
 לע ,קצולפ ריעה תצעומל קר ורחבנ קצולפ זוחמ
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 קסנולפב בונכ׳צ בוחר

 םוקמ־יאלממ 12 לעו 52 םידוהי 2 ,הצעומה ירבח 12
 .53םידוהי 5

 1863 לש ינלופה דרמה ימיכ

 םרוגה השראווב םידוהיה םיטנדוטסה ויה עודיכ
 תטלבהב תורושקה תולועפה לכ תא להינש ,ססותה
 הלא םיטנדוטס ויה םבורב .תינלופה תידוהיה הווחאה
 תינלופ חורב רבכ וכנוחש ,םימדקתמה םידוהיה ינב
 םינלופה םהירבח םע דחי •םינלופכ םמצע תא ושיגרהו
 ועסנו תונגפה וכרע ,תימואלה תוליעפה לכב ופתתשה
 ,תימואלה העונתה תבוטל םש ףיטהל הדשה־ירעל
 םיפסכ םג ופסאו םירכיאהו םילעופה תא ונגריא
 ןיב םג אלא םידוהיה ןיב קר אל ,העונתה יכרוצל
 לכל םינמאנ םיפתוש ויה םה ,רוציקב .םינלופה
 ויה דחוימב םיליעפ .םיטנדוטסה ןיב תיתרתחמ הלועפ
 האופרל הטלוקאפה ידימלת ,תורייצל הימדקאה ידימלת

 .םינברל שרדמה־תיב ידימלתו

 םתוליעפב וטלבתה שרדמה־תיב ידימלת ןיבמ
 ,ןרפלייה רודיזיא ,ןוזפיטש יצירואמ ,זואהנייטש ףסוי
 .ןאמטיו קסנולפ דיליו <*3״״0מ61■) רנאימאק רודיזיא

 תיסורה הרטשמה תונוטלש לש הריקחה קית ךותמ
 ורסאמ ןמזבו ,26 ןב ,קסנולפ דילי אוהש קר עודי
 .םינברל שרדמה־תיבב תיעיברה התיכה דימלת היה

 ¬פהב תופתתשה ,תיביטריפסנוק תוליעפב םשאוה אוה
 ־יתלב תורפסו םיזורכ תצפהו 1861 תנשב תונג

 ־קספ םלוא — ךשוממ ןמזל רסאנ אוה .חילאגיל
 .י1 עודי וניא וניד

 ־בצמ 1861 תנשב זרכוה דרמה תרפ ינפל דוע
 תודקפמ םע המחלמ תוזוחמ 7 ומקוהו ןילופב םוריח
 היה קצולפ זוחמה .1866 דע םימייק ויהש ,םשארב
 .קסנולפ םג הפופכ התיה ותורמלו תוזוחמה 7־מ דחא

 תנשב דוחייב ,הדקפמה תרמוחמ טעמ אל הלבסש
 םימחול תגולפ ומיקה קסנולפב םינלופה רשאכ ,1863
 םידיחי םידוהי ויה אפוג קסנולפב .ריעה יבשותמ
 ידוהיה השראווב רסאנ ךכ .דרמה תנכהב םיליעפ
 קסנולפמ ,.ג6ג״1-6נ" קיתב ןייוצמה יקסבונרא׳צ קיציא

 .׳■•׳י "דרמב תופתתשהו הכפהמה ןוגרא" םע רשקב

 תדחוימ הגולפ רומאכ ומיקה קסנולפ יבשות
 םיימוקמ םיבדנתמ 500*מ תבכרומ (0662131 ן>1063151)
 ויה הגולפה ידקפמ .היסורפמ ועיגהש םיבדנתמו
 '^3.101• א0זז111316 (קיצאלאפ) דלאומור ריאמ ,הבלוק

 התייה ןכ .(038210%\׳1> טבוטשאג בלסינורב ?3130560
 ¬תמה דמע םשארבו ,(יקצל׳צש לא׳זדדוא) םירוי תדיחי

 .(א3ע0ממ6י ןאוואנ גיבדול יקלטיאה בדנ

 לע 1863 ראונאיב 24—23־ב הלפנתה הגולפה
 ונפ זאו ריעה תא שובכל החילצה אל םלוא ,קצולפ
 תא הפיקתה שיא 425 תב הגולפה .קסנולפל ןוויכב
 ־ליח ושמישש םיקאזוק 40־ו יסורה דודגה תגולכ
 43 ושבכ ,םיסור 14 ועצפו 2 וגרה ,קסנולפב בצמ
 םריאשהב ,תגסל וחרכוהו םירודכ 2.800 םע םיבור

 .־״■׳ םיעוצפ 4־ו םיגורה 3 םהירחא

 *4 ~םנולפ רפ=
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 .תיאקסנולפה ■דגולפב ותריש םידוהי המכ עודי אל

 ,יקלטיא ןיצק תגרדמ תחא התיכ דקפמש קר עודי
 תזוחא לעבו ןיישעתה לש ודכנ ,רנזופ המלש היה
 .אצנצאיפמ ןילופל אב אוה דרמה ץורפ ירחא .יראחוק

 ןיימד טרופקנרפל אצי 1855 תנשבו רייצ היה אוה
 ¬חשה תמחלמ הצרפשכ .תורייצל הימדקאב תומלתשהל

 תוביבסב תויקלטיא תוגולפל סייגתה הילטיאב רור
 תוברקב ןייטצהו םישרפ דודגב תרש םשו אצנצאיפ
 ץרפשכ .1863 דע אבצב ראשנ אוה .ןיצקל הנמתנו
 ותא ואבש םירבח רפסמ םע ףרטצה ינלופה דרמה
 י״ע ברקב .תוברק המכב ףתתשהו קסנולפ תגולפל
 הגולפה ןיבש ,(קצולפ זוחמב) (802^021113׳) יני׳זובזור
 ־סבאטש לשי ודוקיפב תיסור הגולפו תיאקסנולפה
 ותעצה הלבקתנ זאו םינלופה ופקוה ,יקסבוקטוב ןטיפק
 ומצעב אוה .יסורה ליחה ךרד טלמיהל רנזופ לש
 תותיכה רתיל רשפיאו םיסורה תא קיסעה ותתיכ םע
 .םידרומ 15 ברקה תעשב ולפנ ותתיכמ .טלמיהל

 .■״ םילייח 40 ולפנ םיסודהמ .גרהנ ומצע אוה םג

 ואיבהו ותיווג תא םוקמה יבשות ואצמ תרחמל
 (2111-0- ןימורוזב ידוהיה ןימלעה־תיבב הרובקל ותוא

 ןפואבש ,שיא 2000־מ רתוי ופתתשה ותיוולהב •"י!")
 .58 ותרובגל םתצרעה תא וטילבה הז

 םירשקב ודמעש הלא דוחייב — קסנולפ ידוהי
 ,תיאלקח תרצות יאנוטיסו תוזוחא ירכוחכ ,םיירחסמ

 ומרת — תורעיו תוזוחא ילעב םינלופה םיליצאה םע
 .תינלופה העונתל םיפסכ

 ,קצולפ ובטזדוביווב ורסאנ 1863 םראמ שדוחב

 דרמב תופתתשה תמשאב םישנא 814 ,קסנולפ וללכבו
 ינושארמ .םידוהי 197 ורסאנ םהיניב .םידרומב הכימתו
 ויתומורת בקע ,חמצ שובייל היה קסנולפב םירוסאה

 •׳י0 ןילדומ רצבימל אבוה אוהו ,דרמה יכרוצל

 הלכשהה ימיכ

 תוליהקהו קסנולפ יליכשמ תרזעב הדסונ 1865 ףוסב
 תאשונש" ,"המכחהו הרותה ישרוד תרבח" תוכומסה
 תרטמ ."םימכח דעו תיב םגו המכחהו הרותה לגד
 יכ "דחי המכחה םע הרות רבחל ץמאתנ" :הרבחה
 — 80 אנליוומ א״רגה ירבד יפל ומיעטהש יפכ —

 ."דחי תודמצנ המכחחו הרותה"

 ־עטילהו ונשדק תפש םמורל" הרבחה ידיקפתמ
 ונימיב םיליכשמה ,ונבל ןובאדל רשא תירבעה רוטאר
 תרסו הנקז אצ אצ חור ומכ הורזי ויה הליל ןיב רשא

 .81 "הל וארקי םעט

 -יבתכמ לכ" (א :ובו ארקמ םלוא המיקה הרבחה

 תופוקתלו םיחרילו תועובשל םיאצויה לארשי ינבל תע
 .תיזנכשאה הפשב ןהו ונשדק תפשב ןה

 רשאו םויה דע ואצי רשא הלכשה ירפס לכ (ב
 ואצמי ליעומו בוט רבד לכב םלוע רואל דוע ואצי

 ."ונשרדמ תיבב ומל ןק

 השקבב םירפוסהו תוכרעמה לכ לא התנפ הרבחה
 לע םלוע רואל םתרבחמ תאצב ףכית" הל חולשל
 גרעבנייוו אביקע ה״ומ ליכשמה ונדידיו ונרבח םש

 ."ונפסכ בטיממ דחא לכל קינענ ונחנאו קסנולפב

 רפס לע תואצרה החנמ ירחא וכרענ ברע לכב
 שוריפ םע הרות לע ט״ויו תותבשבו "תובבלה תבוח"
 םיריעצה ליבשב .ןהוזלדנמ השמ לש יזנכשא םוגרתו
 לש היפוסוליפ ירפסו הלכשהה ירפסמ םירועש וכרע
 ודמיל וב ,ןקותמ רדח המיקה הרבחה .םייניבה־ימי
 הטישה יפל ארמגהו ,קודקדו ך״נת םג ארמגל טרפ
 ונימזה ותוא ,רבופיליפ םייח הרומה י״ע תיאטילה
 קסנולפ ידוהי וארק וז הרבחל םג .יקלאבוס ךלפמ
 ם״רהמ ר״ב עשוהי ודמע הרבחה שארב ."הטוקולוק"
 ,םייהקאז שריה יבצ ,62םיובנירג ןהכה ל״ז (יכדרמ)

 םולש ,ןמטכיל ןתנ ,רנימאק .ב ,63דלאג קחצי םהרבא
 ותואב .גרבנייוו אביקע ,ןייטשקוב םוחנ ,ץיבוניבר
 דחי ןירג הירא יבצ תירבעל חרומה םג היה ןמזה
 םיליכשמה ינושארמ ,בובל דילי ,ץיוורוה החמש םע

 .״* קסנולפב

 ,ירויפיטנומ השמ ריסל הרבחה החלש 1868 תנשב
 וקוראמ ידוהי תבוטל תוחלצומה ויתויולדתשה רחאל
 ,תוצילמ אלמ הכרב־בתכמ ,ימלשומה חרזמה תוצראבו

 -ינב תבוטל ויתולועפ לכ תא םיחבשב וריכזה וב

 .לארשי

 םיאצמנ ונא "רשבמה״ב תורצק תובתכ רפסמ ךותמ
 םיליכשמ גוח הביבס זכרל החילצה וז הרבחש ,םידמל
 ,םיליעפ ויה הז גוחב .ריעצה רודה תא הילא ברקלו

 ,םיובנירג עשוהי ,םינומש־םיעבשה תונשב דוחייב

 חמצ תחפשמ ינבמו ןירג רודגיבא ,םיובנירג םולש
 .רנימאקו

 םע ,ילכלכה בצמב רופיש לח הפוקת התואב
 ,תומוקמ 15־מ תבכרומ הפנ תגרדמל קסנולפ תאלעה

 הבאלמ זוחממ דחא םוקמ ,קצולפ זוחממ וקתונש
 יביטרטסינימדא יוניש י״ע .קסוטולפ זוחממ דחאו
 .ילכלכה הדמעמ תא ריבגהש ףרוע קסנולפ הלביק הז
 םיקהל םג ולחהו רחסמה תא וביחרה הידוהיו קסנולפ
 ,תואקשמל ,הדוסל ר״חיב ןוגכ םייתיישעת םילעפמ

 רחסמה .הנבלמ ,ןמש ,ץמוחל ר״חיב ,קוקיז־תיב ,תונחט
 ¬קהו (תיאלקח תרצותו םיצע ,תואובת) יאנוטיסה

 קר ויה ריעבו םידוהיה ידיב רקיעב היה ינועמ
 ,םידוהיה ידיב םבורב ויה םיתבה .םירצונ לש תויונח 7

 היצקפנוקה ףנעב דוחייב ,םהידיב וזכור תוכאלמה םג
 1914 ינפל .היסורב םיקוושה ליבשב ודבעש תיקדיסהו

 םירוזאל תקפסמ ׳זדולו השראו םע דחי ,קסנולפ ,דתיה
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 היברבוגב .65וז התרצות תא היסורב רתויב םיקוחרה
 ־יתב 8 םימייק ויה ,קסנולפ הכייתשה הילא ,קצולפ
 יוושו םילעופ 111 םע םידוהי 66ידיב 6 םהמ ,תשורח
 תשורחה־תיב .לבור 78,634־ל הלע תיתנשה םתרצות
 -תקיציל היה םינומש—םיעבשה תונשב רתויב לודגה

 הירליטראל םיזגפ רצייש ,ןמלפוק לש ותולעבב לזרב
 הלע תיתנשה ותרצות יווש .םילעופ 155 קיסעהו
 -תפנב ויה 1881 תנשב דקפימה יפל .לבור 25,000־ל

 תנחט ,הריבל לושיב־תיב ,ש״י תופרשמי 7 קסנולפ
 רפסמו שבד ,ץמוח ׳הירוקיצל ר״חיב ,הנבלמ ,רוטיק

 .םיצע־תורסנמ

 57,656 םהמ ,םיבשות 80,609 ויה זוחמה לכב

 ,(םינמרג) םיטנטסטורפ 5,441 ,(םינלופ) ם.ילותאק

 קסנולפ ריעב •םידוהי 14,333 ,(םיסור) םיבלסוברפ 3,179
 .1862 תנשב 4,261 תמועל ,םיבשות 7,824 ונמנ הפוג

 4,500 ,םינמרג 60 ,םיסור 304 ,םינלופ 2,930 םהמ

 דוע ויה הציבוקיזדיאו יראחוק םירפכה .םידוהי
 ושמתשה תורוחס תרבעהל .םידוהי זא םיסלכואמ
 ¬בו ,השראו־ןי׳צורקאז־קסנולפ שיבכב ראודה־תולגעב

 רבכ התיה ןילדוממ .ןילדומ ,דורגושיוו ,קצולפל ןוויכ
 תוכזה םע ימוקמ להנימ היה יראחוקב .השראוול תבכר
 חפוס 1880 רחאל םלוא ,סמסצנ*) רתכומל ידוהי רוחבל

 •ןי׳צאחוסל יראחוק רפכה

 םיליצאה ,תואלקחב השק רבשמ לח ולא םינשב
 ¬שמהו תובוחה תוסומע םהיתוזוחא ורכמ םינלופה

 .םידוהיל וערפנ אלש תואתנכ

 םיליכשמה תמזויב ,םיעבשה תונשב םקוה קסנולפב
 הלכשהה תצפהל ולעפש ,שארב םיובנירג עשוהי םע
 .לארשי ידליל יתלשממ רפסדריב ,ךוניחה ןוקיתו

 תונוטלש תא בייחש ,קוחה דוסי לע השענ רבדה
 רפסמ םאב ,םידוהי םידליל דחוימ ס״יב םיקהל ךוניחה
 עבקנש יפכ ,ךוניח־םמ ימלשמ םידוהי לש םייוסמ
 ואלמתנ ולאכ תושקב .תאזכ השקב ושיגה ,קוחב
 ¬והי רפס־יתב ופידעה רשא ,םייסורה תונוטלשה י״ע

 .םידוהיו םינלופ ידליל םיפתושמ רפס־יתב לע םייד

 -יתב ירמוג םירומ ודמיל םייללכה םידומילה דבלמ

 הפשהו תדה ידומיל םג םינברל םייתלשממה שרדמה
 יתלב הדימב ודמלנ הלא תועוצקמ םלוא ,תירבעה
 רגוב ,גלשוא בקעי ,הלא םינשב הרומה .תקפסמ
 קסנולפב תירבע דמילש םירומל יתלשממ ןוירנימס
 ־תביח תעונתל כ״חא ףרטצה ,םינומשה תנש ףוסב
 הלע אל אוה םלוא .י״אל תולעל םג רמאו ןויצ

 .האופר דמל םשו הקירמאל רגיה אלא ,א66י״אל

 .םידימלת 80 ידוהיה ס״יבב ודמל 1880 תנשב

 זא ודמל ריעב םימייק ויהש "םירדה״ה תעבראב
 ונמנ 1897 תנשב ךרענש דקפימה יפל •6? םידימלת 400
 4,447 — 7,897 תב היסולכוא לע ״3קסנולפ ריעב

 זוחמה לכב .היסולכואה לכמ 56.3% וויהש ,םידוהי
 .םידוהי 10,000 םהמ ,םיבשות 91,000 ויה

 םידוהיה רפסמ תא שג איבהל ןיינעמ האוושה םשל
 ריעב תוישעתב םקלח לע םירפסמו 1921 תנשב

 .1937 ,1932 םינשב ידוהיה רחסמה לע םירפסמ ןכו

 4,460 ריעה יבשות 9,220 םע ונמנ 1921 תנשב

 .(48.4%) םיד־והי

 ־יתבו םייתיישעת םילעפמ 191 ויה םידוהיה ידיב
 וקיסעה םהמ 65 ,םיליעפ 182 ויה םהמ ,הכאלמ
 ־שמ־ינבו םילעפמה־ילעב קר ודבע 117*ב ׳םילעופ
 ויה םהמ ,םידבוע 373 וקסעוה לכה־ךסב .םהיתוחפ
 םהיתוחפשמ־ינב 45 ,(49.1%) םילעפמה־ילעב 183
 םידוהי 133 םהמ ,םיריכש םילעופ 145 ,(12.1%)
 12 — םידלי 6 ,םישנ 29 ,םירבג 98 — (35.6%)

 ¬והיה םילעופה .(3.2% ,םירבג 12) םידוהי־אל םילעופ

 .םיריכשה םילעופה לכמ 91.7% וויה םיד

 ־בא לש :רוצייה״יגוס יפל ויה םידוהיה םילעפמה
 ,(5) תונוכמ־יקלח ,(11) תכתמ ,(1) תיכוכז ,ןיט־םינ

 ,(130) השבלה ,(1) םיגירא ,(1) תורוע ,(11) םיצע
 ¬רג ,(7) ןיינב־ירמוח ,(2) םילקימיכ ,(14) תונוזמ

 .א״י (6) יוקינ ,(2) הקיפ

 ןהמש ,תויונח 238 קסנולפב ונמנ 1932 תנשב
 .(73.1%) 174 םידוהיה ידיב ויה

 ¬והי ידיב 189 קר תויונח 305־מ ויה 1937 תנשב

 .(62%) םיד

 תויונחה לש יללכה רפסמה לדג םינש שמח ךשמב
 תמועל םלוא ,תויונח 15־ב םידוהיה לשו 67־ב
 73.1%־מ םידוהיה לש םקלח דרי יללכה רפסמה

 .;״* א״י (11.1% —) 1937 תנשב 62%-ל 1932 תנשב

* 

 היצנגילטניא לש גוח םג שבגתה םינומשה תונשב
 ¬פסבו תוברתב הרועמ התיהש .תינלופ תרבוד תידוהי
 (רודיזיא) םולש הרומה ונמנ הז גוח םע .תינלופה תור
 ץיבודזורד םישבוחה ,(עשוהי לש ויחא) םיובנירג
 לש ותשאו רכאמהוש ׳בג ,קי׳זוג ׳בג ,ץיטשלקניפו
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 ,התיבב םיפסאתמ ויה גוחה ירבח םיובנירג עשוהי

 .םינלופה םירפוסה יבוט לש םהיבתכמ אתווצב םיארוק

 ךויצ יבבוח" תעונתב האבש תוררועתהה םע
 העונתה לא .תידוהיה תוירוביצה ייחב שגרומ הנפמ לח
 ישרוד" תדוגא ירבח םיליכשמה ידירשמ ופרטצנ
 ,70ןידג רודגיבא ,םיובנירג עשוהי /׳המכחהו הרותה

 "תינחור הסיסת הליחתה רעונב .גלשוא בקעי הרומה

 לש הרובח .תימואלה העונתל ותוא הבריקש ,תישפנ
 ,י״אל תולעל ןנוכתהל ףאו בושחל הליחתה םיריעצ
 ,ליחתה םיירוביצה םייחב ;המשגוה אל וז המישמ ךא

 שודיחל קבאמ שודג ,שדח קרפ ,ןילופ תוליהק לכב ומכ
 .תידוהיה הרבחה ןויבצ יונישלו םיימואלה םייחה

 תא םירשעה האמה תישארב ררועש קבאמה אוה
 םישגהל — י״אל תולעל ריעב ידוהיה רעונה יבוט

 .הינשה הילעה תא

 רפסמ קסנולפב םידוהיה םינשב 1921-1764

% 
 םידוהיה

 רפסימ
 םידוהיה

 רפסימ
 םיבשותה
 יללכה

 תנש
 דקפימה

45.5 1764 

73.6 2,801 3,807 1808 

55.1 1,541 2,797 1819 

59.4 2,304 3,879 1827 

66.4 2,630 3,959 1857 

61.7 2.223 3.605 1838 

65.6 2,882 4,393 1865 

56.3 4,447 7,897 1897 

65.1 7,551 11,603 1908 

48.4 4,460 9,220 1921 

 תורעה
 ידי״לע ןרוהטו ונמלח םירעל ןתינש ינימלחה קוהה .1
 בחרומ יאמצע להבימ קינעה 1233 תנשב םינבלצה רדסימ
 .הכלממה טופישב יולת-יתלב יאמצע טופיש םגו רתויב
 "גאמה קוחה תמגוד לע םסובמ ינמרג קוח הז היה השעמל

 .דואמ םיריעז םילדבה םע .יגרובד

 .ןגרומ 90 *= אקארקב .ןגרומ 30 = השבוזאמב .2
3. 151x30321*•! תוח״וד וכרענ ז״טה האמב םייסה תטלחה יפל- 

 .םינש 5 לכב רקס

 .ןגרומ 30 = השבוזאמב .4
 ?3\\ז01־7 ?1806: 011(12021611167 0 ?01806, .5

 1876, מ. 192.

 השראווב ישארה ןויכראה .6
1446 .6.3 175 .<£ 1 .? ,813^1602^ 21611133 1:0003? 

 יוו ןוא ןעוו" קנורט .ש לש ורמאמב טטוצמ
 -דנאל״ב ספדנ ,"עשוואזאמ ןיא טצעזאב ןדיא ךיז ןבאה

 .48 דנע ,1933 "שינעטנעק

 עיוואזאמ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד וצ" .קנורט .ש .7
 — ןטפירש עשיראטכיה .׳,טרעדנוהראי ןט~15 םעד ןיא

 .206 ,מע ,2 דנאב ,אוויא
 ,,.101131168 0231־נב7 01^15 (16 !3101130 0 3 ]111־6 8110 0111- .8

 11161181 1606(1611(10 01)11§311ג8 681 1^0731 ]11(160 (16
 £)10X1500״

 .220 ׳מע ,״ןטפירש עשיראטסיה" ,קנורט ,ש־ב טטוצמ
 .ןויה טיט .9

 םנ:. 1X1^61? 1,01118; ״016 !111(1611^61־£01§ן111§611 111 .10
 2^611611 50111\ז6(115011-£>0111180]ב611 ?1־1686 (1655-
 1659). ?08611 1901 ע. 10

 ןיידה רואל איצוה "קסנולפ תוחילס" לש חסונה תאי .א10
 -רטויפב ז״פרת תנשב לאומש ׳רב השמ יבצ ׳ר קכנולפמ
 ¬ילס ימיב תורמאנה תוליפת יעטקמ בכרומ חסונה .בוק
 .תואחסונב םימייוסמ םייונישב םלוא ,רופיכדכויב ,תוח
 ¬ואמה תא החיצנהש ןילופב הדיחיה ריעה איה קסנולפ
 דחוימב השיגדהו םידבשה תומחלמ ימיב םיירזכאה תוער

 ."םישודקו תונבדק ,תוטיחש ,תוגירה" תא.

 דחלו ,קינרובוא ,שילאק ,ונזינג ,ןיזיבק׳ס — ץ׳זיזדנמ .11
 ,קצולפ ץי׳צנעל ,היבאיוקד קסידב ,ץשוקאפ ,קבאל

 .קסנולפ
 םע. 1X1^361 .3: 016 0311(16868^110(16 (361־ £1־055-£>01- .12

 1113011611 311(1611501131:1;, ?1־31101:111־1 3/^43111 1926,
 מ• 29.

 ]\4. 661־5011: ם^!נ1011131:31'נ 1132 (101^02^0^ 2^(16\¥ .13
 £>01501011, ג^3ע823י^/3 1910, 0יז. 118 82.

 033011116111x1 (0^6^) ?$00£)15 279, 11. י ב די-בתכ .א13

 075£>31־1;71*16111 2^<16י^/ ?02X13X1501011? ./^01 7 ־
0437 61 3X1X10 ,13 311113? 0־X1113111301011 £>1־ 
 1717 (10 8031־1311 ?01־0X111680 £>0(13117 (031־1:03
.(99 

 ס. 061^111, 1. 0. מ• 41 .14

 תוצרא עברא דעו :ןירפלייה .יו רבלג .נ .מ ר״ד :ב ספדנ .15
 ,׳ב רפס ,ו״צרת) ׳ב הנש ךויצ״ב 1753—1736 םינשב

 //ד—׳ג

 ורמאמב טטוצמ ,םואיגילוסואב 220 ׳מע 303 דידבתכ יפל .16
 -עג רעד וצ ןעטסעגער עשיליופ" :רעפיש .י ר״ד לש
 ןטפירש עשיראטסיה .תוצרא עברא דעו םעד ןופ עטכיש

 .99 ׳מע ,׳א ךרכ ,אוויא —

 ,591 בונאזדאר ,487 הבאלמ ,775 ןילבורד ,725 קצולפב .17
 .68 קרובצוק ,172 ןו׳זאיב ,687 ץאיפראיכ

 16027X1501? :30261 1 ?1־311015260
 ?111027001: ?102133 §16\^־ 27(10^501011 ?01־0־
 1116 ע. 1765, ?ע300ץ^ 1898, מ. 20.

 ,15 ׳מע םילודג תכרעמ ,״שדחה םילודגה םש״ :וילע .18
 ,425 ׳מע ,םירפס רצוא ,בקעי ןב .28 ׳מע םירפס תכרעמ
 ?110. <111(13103 ?, 948. 01־. 3. 3011816111, .517 '0מ

 ?313108 (161־ 8310 001111י5011611 801161101111^611,
 ג^1611 1911, £>. 114, ?1. 541.

 םצש ירחא ג״מקת ,טבש שדוח שארב ,רטפנ םירשע ןב .19
 ,ץבערשב ,ןיבבארדב בר היה השמ ינשה ונב .םוי םיעברא
 ,המלש ׳ר לע ולש דפסהו םישורד ,"תראפת לילכ" ח״מעב

 ."םיקמע תנשוש" רפס שארב "אכבה קמע" רמאמב

 ,יקצינארב ךיסנה םע םירשקב דמע ,ליכשמ. שיא היה .20
 תא תיניטלה הפשב דיפסה אוה .קוטסילאיב ריעה לעב
 לע ריבכ םשור השע הז רבד .יקצינארב םנמלק ןאי

 .תינלופה ,הלוצאה לעו הרומכה

 השראו תוכיסנב םידוהיה תודלותל" :קנערפ .נ .ע .21
 .383 ,מע ,ו״ט—ד״י ךרכ ,״הפוקתה״ .תיאוסרגנוק ןילופבו

 אוה החפשמה םש לש ורוקמ .םיובגירג קחצי לש ובס .22
 יבא .טרופקנארפ וטיגב תיבה לע היה יולתש טלשב
 היהש גהנמה יפל ."םואב רענירג" תיבב רג החפשמה
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 תחפשמ יבגל םג וידה אוה .ןיימד/טרופקנארפ וטיגב
 ."עזאר עסייוו" תיבה טלשמ הל אב המשש ,עזארסייוו
 תדילי התיה ,םיובנירג קחצי יבא לש הנושארה ותשא .23
 :םיובנירג קחצי לש ורמאמ ׳ר הלאג תחפשממ קסנולפ

 .ז״ישת ,ץיק ץבוק ,"תודיתע״ב "יתודלי"
 -די ךרכ ,"הפוקתה" "ןילופב םידוהיה תודלותל" קנערפ .24

 .398 ,397 ,מע ,וט

 .םיעובק םילעופ 300 ודבע וז הפוקתב .25
 !£. ^0611]*. 0*0261*1^1 ןגס 15101־31 £>0151*0;] 13131־^021103

 £>1־0017531600517, 1. 1. 1764—1830. 1£1;)6ץ\ז 1901,
.291—289 .? 

 "אנזופ שיא ןמלז יבר" (קינטולז ברה) טעזלע הדוהי .26
 .53 ןוילג ,1919 השראו יחרזמה ןועובשב

 ^עסס 83^101^1: 821*01:3 1־36106*^ ^31־523*^16. ,#26
 1\41681€02ס11* 27601*)־81*1 1933 ס. 254.

 021636 01111117 8131־0231*0007011 \ע31*3231\66, יב26
 02$50 1, 821*0101011^0. '\¥31־3231\ז3 1907, £). 137.

 "וקמ ותחפשמ אצומש ,םיובנירג קחצי רמ לא יתינפ .ג26
 — רנזופ לש ודוסימ םש הבישיב דמל ויבא — יראה
 :םיובנירג ריאמ קחצי לע םיטרפ וידיב שי םא הלאשב
 ויה .םיובנירג םולש דחא בורק קר ונל היה קסנולפבי"
 בשוח ינניא .יתרכה יציריומ םהמ דחא ,םידחא םינב ול
 ויתונורכז יפל בתוכ התא וילע ריאמ קחצי ותוא אוהש
 "ל ריאמ םשה םגרות אל ללכב .דנאווטור בקעי לש

 .השמ וא יכדרמ אלא
 םולש לש וינבמ אלו יבא יפמ אל קחצי לע יתעמש אל

 ."םלוכ תא יתרכהש םיובנירג
 021636 01111117 1, £>. 138 .ד26

 "רבד" ףסומב "הדשה תחיש" רמאמ ,בירניו בד ר״ד .27
 .1933 רבמבונב 28 םוימ

 .השראווב יקסנישארק הירפסב 5691 די־בתכ .28

 לש תונורכז ."ינלופה דרמהו םידוהיה" :רבלג .מ .נ ר״ד .29
 ¬ורי ,1831—1830 ,ינלופה דרמה ימימ ,ןיול יולה בקעי

 .ג״ישת ,םילש

 ונומרא היה םש ,יראחוקמ :תבכרומ התיה ותזוחא .30
 הציבוק׳זדיא םיכומסה םירפכה ינשמו תשורחחדויבו
 ¬יצא לש תועקרק םג ויה הציבוק׳זדיאב .הקבובולדאקו
 ינש ויה יראחוקב .רפכהי-לעבב םייולת-יתלב םינטק םיל
 לירפאב 11/23דנ ומייתסה םהיזוחש םיירצונ םירסיא
 יפל .םירצונ ויה םירפכב םיגזומהו םירתכומה .1841
 וא רתכומ תויהל ידוהיל רוסא היה רגזופ לש ויתוארוה

 .גזומ
 —1841 םינשב רקיעב ,יראחוקב יתובשייתהה לעפמה לע .31

 לש ורקחמ תא האר ,1847
 ?623681*1: 021636 083(1 27601\ז81*1011 1^6 1^81
 ?001131־3011, 0111161711 £76. 111817111111 11181. *^31־-
 8231^3 1958 !^י־. 25, ןג. 31—49.

 1919 ״יחרזמה״ב ,אנזופ שיא ןמלז יבר ,טעזלע הדוהי .32
 .4 דומע ,53 ןוילג

 ,ג״ישת םילשורי ,"ינלופה דרמהו םידוהיה" ירפסב ספדנ .א32
 .39—38 ׳מע

 ,"הריפצה" "ןילופב המדאה תדובעו םידוהיה" קנערפ .נ .ע .33
 .116—111 .לג ,1921

 ותלועפמ ונא םידמל ןמזה חורל רנזופ ןותנ היה המכ דע .34
 .השראווב ירויפיטנומ השמ ריס רקיב 1846 יאמב :האבה
 ¬רחה תודהיה יגיצנ תא לדשל ויצמאמב ול רזע רנזופ
 ¬לשה תונקתל םיכסהל םידיסחה יגוח תא דוחייבו תיד
 ונכוהש ,ןילופב תידוהיה תשובלתה יוניש רבדב תונוט
 תחלשמה תא ירויפיטנומ לביק יאמב י22-ב .הלשממה י״ע
 םנוצרל דוגינב ,ריהצה רנזופ .שארב רנזופ םע תידוהיה
 תא ףילחהל ןכומ אוה ותנקז ףא לע יכ ,םידיסחה לש
 ¬תמה םידרחה יגוח םגו םידיסחה .ינמרגב ינלופה דגבה
 תיאמצע תולדתשה להנל וטילחהו רגזופל וחלס אל םידגנ
 תאז תמועל .תונוטלשל ףנחתהל הצר רנזופש ,הנעטב
 רנזופ לש ותדמעמ ונוצר תעיבש תא ׳ץיביקסאפ עיבה

 .תינלופה תודהיה גיצנ תא וב הארו

 רגזופ״ש ןייצמ ירויפיטנומ לש וריכזמ ,הול רזעילא ר״ד
 התיה ׳ץיביקטאפ ךיסנל םגו םידוהיה לצא בושח היה
 ¬והיה רתי לע העיפשמ התיה ותמגוד ,וילע הבוט העד

 ."הבוט העפשה םיד
 0131־168 01 811־ 1\40565 ]\1001611016 3116 0367 3061111

 ^4011161101־6. 00116011 1890, 1. 1 ןג. 354—355.

 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד דצ" :קגערפ .נ .ע .35
 ,"קיטסיטאטס ראפ רעזנעלב" ."ןיליופ ןיא עיצאזינאלאק

 .24 ׳מע ,5 .לג ,1925 ןילרעב

 ¬והי 27,971 תיאסירגנוקה ןילופב וקסעתה 1859 תנשב .36
 ,םרפסמ תחפ הנשב הנש ידמ םלוא .המדאה־תדובעב םיד
 תנשב .תולקה םהל קינעהל ובריס תונוטלשהו ליאוה
 תוידוהי תובשומ 57 תיאסירגנוקה ןילופ לכב ונמנ 1861
 678 ,םיתב 383׳ו םירבג 913 םע תוחפשמ 374 ןהבו
 5,727 םהמ ,ןגרומ 6,736 לש חטש לע קשמה יניינב
 תנשב .םיחיש תומדא 221 ,תואשדמ 788 ,העירז תומדא
 םע .המדאה תדובעב םידוהי 27,971 וקסע דוע 1859
 םידוהיה םיבשייתמה וליחתה 1864 תנשב תותימצה לוטיב
 .םירעל ורבעו תובשומה תא ובזע ,םהיתומדא תא רוכמל

 .ןיטולחל תובשומה ולסוח ךכ
37. 01310<£ 70111813 3 527/*\*161? :00327*31.^ 32701011 

,441—419 .<£ 1910 3^\523*¥31\ ,311116013 3^0) 
.(557—550 

 ורמאמב חיכוהל שקיב ללובתמ היהש ,יזנכשא .פודפ
 ¬סיסל התשענש םרט (תונויצה) וזה תילאטאפה תודבה״ש
 האצמ ,םויהמ הלש םידוהיה םיטגולופאה י״ע תיטילופ המ
 בוצליסובונ לש תינישלמה ותמיזמב הייוטיב תא םדוקמ
 ־יתלבה םידוהיה ינומה תייעטהל שומיש הב ושעש םרטו
 ינלופה ינויצה תפידרל קר המרג ונתפוקתב ובלש םירואב

 ."לוכיבכ ,ןושארה

 ויתובורכזב ,ןיול יולה בקעי וסיג רפיס השרפה לכ תא .38
 ¬ופה דרמהו םידוהיה" ירפסב די־בתבמ רואל יתאצוהש

 ."קילאיב דסומ" תאצוהב ,ג״ישת ,םילשורי "ינל

 תשרפ לע בתוכ דרמה יכמותמ ,יקסרדבלוה ןדאיל ורודדב .39
 :ורפסב רבזופ

.108—107 .<£ 1846 15*31? ,010806? 66 3611163*181 068 

 ״1111 1*10116 151*361116 0001016 83100100 ?02061־,

 £)1*0£) 1*161311־6 66 161*1*65 61 60 \6113£65 3£>£>6165

 !<:1101131־7 £)05566301 1106 1301*101116 66 61*3£>5 011 11

 00€0£)311 (]061(1065 060131063 01יס11¥1*1613, 0110760

*3¥011 63*1(3£ ,303 65 66 6*161131^ ,16^50*¥31 66 

0101100^6? 13 66 3*0111[ 5*601161*1<£ 163 .3115*£1 01*10111 

 1163110011£) 66 61*3£> 61 6י31־£601 3 1י31*0166, 1111 £>1115

 131*6 1*600011*6 3 13 0301£>3£06 £>31־ 163 50^־615301

 £>311*10165, 3¥60 500 1115 61 300 1)6311-11־61־6. 00 168

 £31־1*013, 00 165 111 1031*01־161־ 66^301 165 0!16\ז31^,

 61 00 163 111 1101161־ 165 £)1663 0118, £>606301 165

 £)1113 £1־30665 101601£>61־165, נ05(£0י3 *^31־50166.

 0י3601*6 00 \^0111111 165 £)6061*6, 01315 £1306 3 1י10-

 161*^601100 (1י110 01110161* 80£>61*1601* (]01 60 £>1*00161־

3 10601601)11(01<£ *0011<£ 61 *0£61[ 1311 165 66 1301 

 ^31־50166, 165 31*1*30113 66 013105 (16 065 101־06065,

 115 101־601 30331161 1601־ 31*1*1^66 (1303 13 03£)11316,

 0115 60 11661־16 0001016 1001 3 1311*6 100006015״.

 ,1888 ,אקארק /א ךרכ ״יפוי תלילכ,, רציבמד בתכ וילע .40
 ,1927 ,הניו ״הרותה ילודג תודלות״ :ליבבק .ש .ז״ס ףד
 ,םיקסופה תודלות :סינאח השמ ןועמש .103 ,99 'םע
 £110. .106.1 £)£>. .407—409 .375—374 ׳ע ט״פרת ,השרו
 רואל איצוה םודארמ חמצ רודגיבא ןב בקעי ,ודכב .41
 .(השרו) "םהרבאל חמצ" לש השדח הרודהמ ח״צרת תבשב

 ."ךורב להא" האר .42

 ."ץגיצ ל״רהמ" ומשב םג עודי ץביצ השמ ןב ביל הירא .43
 אוה .1773 תנשב בו׳צניפב דלונ .״ףירח רעד הירא ׳ר״
 .(ןייררעדיג) (2008)סנאצב .העודי םינבר תחפשמ יאצאצמ
 ,הגארסב ךכ רחא ,קצול״פב בר היה ,ט״י האמה תישארב
 24 רביח ,ירודב הרותה ילמגמ ,השראוול רבע םשמו
 הגארס ,(ת״וש) ,"ןח תלעי" :םהמ םיעודיה ,םירפס
 ,ןיסיג לעו "םיחרי שרג" ,1812 השראי ךיטיג ביט״ ,1793
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 עקתשה וימי ףוסב .אעיצמ אבב לע "המכח יניעמ" (1793
 —1765) ץישפיל ןמלז המלש ברה תנוהכ ןמזב השראווב
 ןושארה ברה היה ץביצ "תמלש תדמח־", זז״מ־עב (1839
 ¬גוהש היציטפ לע השראו: תוכיסב תפוקתב םתחש ןילופב
 .םידוהיה לכל תויוכז יוויש תקנעה ןיינעב הלשממל הש
 .47 ׳ב ךרב ,80 ׳מע ׳א ךרכ ,שדחה םילודגה םש וילע
 ס1י. 1,. 0611150116 ?111־^31166נ:11נ1£ 111 £01111־

 30116 0116111. 33111־11 11011 1111* ]11(1150116 0 65011101116
 1111(1 01161*31111־, ?1־31101111י1; 3/1\4. £. 141—142.

 0. !£311(161: !£01111161 811־023001111^011,1£י^3ע131נב10 .44
 £081\6£0011^ 11151. 2^66־^ ^ ?01506. ^3נ:523\^3
.93/95 .£ ,11 .2652 ,1912 

 עודיה ףוסוליפה לש ובכ ,ןהוזריאמ לאקזחי היה ונתח .45
 :האר לקנרפ תחפשמ לע .סיראפב ןהוזריאמ לימא
.711601111111 31111116? 016 :111516111^06 360£016 

 ])4.0.ע7.6.3. 1913 £. 341—362.

 .ןהוזריאמ תחפשמ יבא .46
 404*מ ,ורפס לע םייונמ קסנולפב םג ףסא ריפכ יניס .47
 תבשב םיבדנתמה תומש הלאו ,16 קסבולפב ויה םייונמ

1847 : 
 םהרבא (3 ,סעדלאג קחצי םהרבא (2 ,רובס ביל הירא (1
 ,רובס שריה (5 ,דירפטוג שריה דוד (4 ,סיקיפ השמ
 ,ןהאזטכאי םלושמ (8 ,ןמביילק רזייל (7 ,סיקיפ בקעי (6
 (11 ,ראוודאפ שריה יבצ (10 ,סעדלאג םולש השמ. (9
 -תיב רובע םיאבג שיבייב ,רו יבצ ׳ר (12 ,דירפטוג סחנפ
 החמש ׳והמ ברה (14 ,סיקיפ הירא יבצ (13 ,שרדמה
 -בילייא לאומש (16 ,גרובבילייא המלש (15 ,ץיברוה שיא
 ריע ,ןמסקילג גילז סחנפ האר ריפס רזעלא לע) גרוב

 .(ב״ס ,מע 1925 'זדול ,הימכחו קסאל
 מ/[. 23\¥611301: 8131^51^03 .031־51־^־3 £013016£0, 81. .48

 ?151נ1־£, 1842 £. 186—206.
 רעשימאבאקע רעד וצ" ,בונבוד ףלוו לש ורמאמב טטוצמ
 -אקע ראפ ןטפירש" ."דבאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג
 ךרכ ,1928 ,ןילרעב ,אוויא ״קיטסיטאטס דבוא קימאנ

 .94 ׳מע ,,א

 ןעגבוגיטפעשאב ערעייז ןוא ןדיי לאצ יד" :קנערפ .נ .ע .49
 ןיא ןיליופ ךיירגיבעק ןופ רעפרעד ןוא טעטש יד ןיא
 קיטסיטאטס עיפארגאמעד רעשידיי ראפ רעטעלב" ,״1843
 .191—187 דנע 3 ׳בוח ,1924 ,ןילרעב /׳קימאבאקע ןוא

 ,״71111־261103" 1861,:ב םיובבירג .ה לש קסנולפמ הבתכ .50
47 .£ 

 ״,11111־261103" 1862, 1*1:. 14 £. 107—107. .51

 .ץאיבשלוא וקרמש ,ןוסניול שרה לאומש .52

 קרמ ,לגופ קחצי ,יקסלאיגיצש לאינד ,קרמייב לאומש .53
 .ןמדלוג לאקזחי ,ץיוונש

 26 תויזוחמה תוצעומה ירבח 615 לע ורחבנ ,ןילופ לכב
 לש תוצעומל .םידוהי םוקמ יאלממ 27 ,םידוהי םירבח
 40ד םידוהי םירבח 28 םירבח 184 לע ורחבנ םירע 17

 ״31111־261103" 1862 £. 107—108. םידוהי םוקמ־יאלממ
 ^1־001־^11111 301 63־^11^011. ^31־523־^3: ^013 06116־ .54

 ע31־?01101ד13] 511*3, ?350. 2778.

 2^.010 0611. ?01101113]511־3 ?350. 2779 1ין1־. 3 .55

56. —1863 0201^£01 1 ^611 :2161111801 ^'813111813 
 1864, ?3££61־8^11 1913, £. 223.

 813111513־^ 2161111801: 1. 0. £. 239 .57

 ־ימחול תגולפב דרמה ימחול ןיב היה רבאדאפ תחפשממ .58
 ¬ורה ידי-לע רצענש ,רבאדאפ םקמ (008^11161־2^) שמרח

 .1863 ילויב םיס
 ס!־. 13 ]\4. 061061־: ם!6 3116611 11. 66? £0111180116 .59

 2^111513116 1863, י\¥161ב, 1923 £. 157.

 .תירבעל קתעוה "סידילקוא" רפסל ותמדקהב .60

 16 ,1866 בובל ,"רשבמה״ב ,םיובבירג .י לש הבתכ .61
 .56—55 ׳מע ,7 ׳לג ,ראורבפב

 ןמלז לש וידלי ךנחמ לש ונב ,םיובגירג קחצי לש ויבא .62
 ינפ" ורפסב םיובבירג קחצי לש ותריקס ׳ר וילע) ,רבזופ
 רבע םיעבשה תונשב .(6—9 ׳מע ,ח״ישת םילשורי ״רודה
 1891 תנשב ,קסבולפל רזח 1880 תבשבו השראוול ויבא
 תורפסב יקבו ןדמל ,יסופיט ליכשמ היה .קצולפל רבע
 תא וויעש םינברה דגנ "ץילמה״ב םירמאמ בתכ ,תירבעה
 תונומאבו ,םידיסחב םחל .תונוגעו ןיטיג ינינעב ןידה

 .("יתודלי" ,םיובנ׳ירג .י) תולפת
 .םיובבירג עשוהי לש הנושארה ותשא התיה ותוחא .63

 הלכשהה חורב ךנחתנ (1942—1855) ןירג רודגיבא ונב .64
 ךב דוד לש ויבא אוה .תיסור םג דמל ויבא תרזעבו

 .ןוירוג
 ם!־. 3. 80111££61־: 0216]6 113116111 2^66^ 113 216־ .65

 11113011 £01801011. ^31־323־^3 1937. £. 523.

 ;םיתילט .1 ;תורב-בלח .1 ;תורבו ןובס .2 ;תכתמ ,לזרב .1 .66
 .קבט .1

 ."יתודלי" םיובבירג .י .א66
 810־^1110 £60£1:3!1021בגז £01. 1. ?. £. 312 .67

 30116311 ^351111^11801: 311611080 2^60־^803 ־^ .68

 ?01306 ־^X^X 1 XX 1603011. ^31־323־^3 1934
.22 .11 

 טיול■ ןליופ ןיא ןעגנומעברעטגוא עלעירטסודניא עשידוי .א68
 גנוטייל רעד רעטנוא טעבראעב 1921 ןופ עטעיקנא רעד
 ,2 לייט דבאב 1 1922 עשראו ,רעלעה רזעילא .שזניא ןופ
 עלעבאט 177 ׳ע א עלעבאט .אטסדואוועיאוו — אשראו

 .186—185 ׳ע ^ ,1

 אבליו (יקסבי׳צשל .י תכירעב) קימאבאקע עשידיי יד .ב68
 .1 חול 10 ׳ע ,1 ׳בוח 1937

 .ז״ישת תודיתעב "יתודלי" האר ,םיוב־בירג קחצי לש ומא .69
 שמישו םיקוחב יקב היה (1942—1855) ןידג רודגיבא .70
 .תושקב תביתכבו טפשמהו, קוחה יניינעב יטרפ ץעויכ
 ,הנושארה תיסורה המודל ררובל ,קסבולס זוחמב רחבנ
 ־ראוקה קבאבה ידסייממו הליהקה יניינעב ליעפ היה
 סרגנוקה ירחא ,ןויצ יבבוחל זכרמ היה ותיב .יביטארפ
 היליעפמ היהו תינויצה תורדתסהל ףרטצה ןושארה ינויצה
 .1925 תבשב לארשי-ץראל ותיילע דע קסבולפב םיישארה



 ןריררג־ןב דוד

 קסנולפב ירוענ

 הרייע .דתיה וז :םירבד העבראב הנייטצה קסנולפ ^
 ;םינויצ ךכ־רחאו ןויצ יבבוח לש ;"םיליכשמ" לש

 היבשותמ לודג קלח לש תרבודמה ןושלה .דתיה תירבע
 ןילופמ הינשה הילעה ינושאר ואב הנממ !םידוהיה
 לכמ רשאמ רתוי לודג יסחי רפסמב — ץראל תיסורה
 זכרמ היה אבא לש ותיב .היסורבו ןילופב .תידוהי ריע

 .קסנולפ תא ודחייש הלאה םייוליגה תעברא לש

 ¬נכתמ ויה — םינויצ ךכ־רחאו ןויצ יבבוח תופסא

 ונממ לודג קלחש ,ריעצה רודה יסוניכ םג .ונתיבב תוס
 .אבא תיבב ומייקתנ הינשה הילעה ימיב הצרא ולע
 בונישיק תוערפ רחאל — רעונה־ינב ונא — ונדסיישכ
 לש "בורימנ אשמ" הקומע תושגרתהב ונארקש רחאלו

 ן^ונתיב ףתרמב יובח קשנה היה ,תימצע הנגה ,קילאיב

 םיפלא תשמחכ זא הנמ קסנולפ לש ידוהיה הבושי
 זכרמב ובשי םידוהיה לבא .םינלופ הזה רפסמכו ,שיא

 םיאצויה תובוחרבו שדחה קושבו יזכרמה קושב — ריעה
 ןוויכל הנופה בוחר — ריעה יווצק לכל יזכרמה קושהמ

 השראו ןוויכל הנופה בוחר ,הברעמ קצולפ ךלפה ריע
 תובוחר ינשו ןופצב בונח׳צ ןוויכל הנופה בוחר ,המורד
 ויה םינלופה .החרזמ שדחה קושה םע ותוא םירבחמש
 ,וניניב ץרפש ביר לכב ,ךכ םושמו ,ריעה תוצקב םירג
 ונארקש יפכ — ״םיצקשה״ ןיבו םידוהיה םירענה ןיב
 ונייה ונא יכ ,הנוילעה לע ונדי התיה ,םינלופה םירענל

 •םוקמ לכב םיבורמה

 תא אל רתויב בהא אלש יסור היה ריעב ןוטלשה
 תובירמב ברעתמ היה אלו ,םינלופה תא אלו םידוהיה

 .וניניבש

 ¬מעמ השולשל בוריקב קלחנ היה ידוהיה בושיה

 ,סקופ ,חמצ ,ןאמסאק ןוגכ) םירישעה םירחוסה :תוד

 ידיסח בורל ,םידיסח םלוכ טעמכ ויה — (דועו ביוט
 דמעמה ינב .םירחאו קצוק ,ןיניטסוג ידיסח םתצקמ ,רוג
 ןויצ־יבבוח ,םיליכשמ ,"םידגנתמ" םבור ויה ינוניבה
 ויה ,הכאלמ״ילעב — ישילשה דמעמה .םינויצ ךכ־רחאו

 .םיליכשמה תכל רתוי םיטונ

 ראש •םהלש "ךעלביטש״ב םיללפתמ ויה םידיסחה
 ־יתב השולשבו לודגה תסנכה־תיבב וללפתה םידוהיה

 •תסנכה־תיבל םיכומס ויהש שרדמ

 רדהנ שדוק ןוראב ןייטצה קסנולפב תסנכה־תיב
 .ןילופב רתויב םיפיה דחאל בשחנש אילפהל טשוקמו
 קתעהו ,הז שדוק־ןורא רייצ קסנולפמ וקדוב ףסוי ןמאה

 תסנכה־תיב לומ .רקוב־הדשב יפירצב רומש רויצה
 בורל וללפתה ובש — ״ןשיה״ שרדמה־תיב דמע הנופצ
 החרזמ תסנכה־תיב ירוחאמ .ריעה יינעו הכאלמ־ילעב
 ובש ("רעטשרעטניה רעד) "ןותחתה" שרדמה־תיב דמע
 החרזמ .ךומנה ינוניבה דמעמה ישנא םיללפתמ ויה
 שרדמה־תיב (ט״יה האמב) םינומשה תונשב הנבנ ול
 ¬תה ובו ,ןהכ קחצי םינב־ךושח רישע ידי־לע "שדחה"
 וב .םינויצה ישארו םיליכשמה — ריעה ״ינפ״ וללפ

 .יכונא םג יתודליבו .יבא םג ללפתה

 הארקנש הלודג אל אטמיס החתפנ תסנכה־תיב לומ
 היה אטמיסה הצקב .(אשזוק) "םיזעה תטמיס" םשב
 ־יתב ינש רצחבו ,הלודג רצח ובו -םורד דצמ בחר שרגמ

 •ונתחפשמל םיכייש ויהש תומוק יתש לש ץע

 .ןירג הירא יבצ ןב רודגיבא — אבא היה ידלוויהב
 ז״יב ינאו ,ז״ירת טבש ׳אב דלונ אוה •םישולש ןבכ
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 ליגב ךרעב ,דתיה אמא םג .(16.10.1886) ז״מרת ירשת
 ברה ירעצלו ,התדיל לש קייודמ ךיראת ידיב ןיא ךא ,הז
 היה אל םהה םימיב — ,דחא םוליצ ףא הנממ ראשנ אל
 יל הדבא אמאו ,םלצ ,רכוז ינאש המכ דע ,קסגולפב
 -דחאה דליה התדלב םד־תלערהמ התמ איה .ריעצ ליגב

 .הרשע־תחא ןב יתייהשכ ,ח״נרת טבש ו״ט םויב ,רשע

 הידלימ השימח קר .ודלוויה רחאל דימ תמ קוניתה םג
 יחא^.הצרא ולע םלוכו ,םימי וכיראהו םייחב וראשנ
 יתוחאו *,םינש עשת ךרעב ינממ לודג ,םהרבא ,רוכבה
 ,ינש חא .ץראב ותמ ,הקבר ,םינש שמחב ינממ הלודגה
 םויב דלונ) יצחו םינש עבשב ינממ לודג ,לכימ
 ו״ט םויב הדלוג) הרופצ הריעצה יתוחאו ,(19.3.1879
 םייח ,הלעגייפ הל וארק קסנולפבש ,(נ״רת טבשב
 יחא םהרבא .הפיחב יתוחא ,ביבא־לתב יחא — ץראב
 ןילופב יחרזמה םקוהשכו ,יתחפשמב דיחיה קודאה היה
 יחרזמה לש דוסיה תדיעו .ול ףרטצנ — ג״סרת תנשב

 .רענ דוע יתייהשכ ,ונתיבב המייקתנ ןילופב

 ¬ליב יתיכוהש רתויב השקה הכמה ,דתיה ימא תומ,.לך י
 .םינש הברה ינממ הפרה אל תאזה הדבאה באכו ,יתוד

 חחושלו ימולחב התוארל ףיסומ יתייה םינש המכ ךשמבו
 .תיבב הנניא עודמ התוא לאוש יתייה םיתעלו — ,התא

 רכוז יניא יכ ,הירוהל הדיחי תב הארנכ ,דתיה איה
 דוד ,היבא .החפשמ יבורק וא תוחא וא חא הל היהש
 לע יתארקנ ינאו ,ידלוויה ינפל תמ — ןמדירפ ףסוי
 יברכלז .השטבוד םשב יל וארק קסנולפב םלוא .ומש
 ימיב ונתיבב היח דוע התיהש ,ימא לש המא ,אתבסה

 / •התומ דע יתודלי
 הצקב לודג תוריפ־ןגו םיתב ינש היבאמ השרי אמא
 ןגב ;קסנולפב ילותקה רמוכה לש ןגל ךומס ,ריעה
 ונייה ץיקבו ,םינבדבודו םיפיזש ,םיחופת ,םיסגא ולדג
 ונינכש םע .ריעב םידוהיה םיננגה דחאל וחוא םיריכשמ

 ¬תה קסנולפ תביבסב םינלופה .םולשב ונייח םינלופה

 .םהיטפשמ להנמ היהש ,אבאל ןומיאבו דובכב וסחיי

 :ריעב םיסורה םיטילשה לע םג דבוכמ היה ןיד־ךרועכ

 הנממ ול ודלונו תינלופ שגליפ ול התיהש ,םולשה טפוש
 קסנולפ תובוחרב םתא לייטמ היה אוהו ,םידלי השולש
 ,הרטשמה שארו זוחמה לשומ ;םהירחא תכלוה םאהשכ

 םירטושה בור םג .םהירזוע ןכ ומכו ,םיסור םלוכ ויהש
 •םיסור ויה ריעב

 .תומוק יתש ינב ,ץע יתב ויה ונלש םיתבה ינש

 ירוחאמ רצחבש ראבלו ןגל הנופה תיבב ונרג ונחנא
 םירדח ינש .םירדח העברא תב התיה ונתריד ,תיבה
 בקעי קחצי ,ריעה טחושל םירוכש ויה ונלש המוקב
 ספתנ טחושה .אבא לש ודידיו רוג ידיסחמ ,ןוסרתסא
 היהש דע ,רוג ידיסח ידי־לע ךכ םושמ ףדרנו תוינויצל
 (קצנילפ הל םיארוק ויה שידיאב) קסנולפמ רוקעל ץלאנ

 רחאל 1915 תנשב ותא יתשגפנ הבש ,הקירמאל דדנו
 תמחלמ ימיב םיכרותה תונוטלשה ידי־לע ץראהמ ישוריג

 קיזייא־החזנש ׳ר

 ,דחא רוג דיסח דוע קסנולפב היה .הנושארה םלועה

 .קיזייא החמש ,ינויצ ךכ-רחאו ןויצ יבבוח ינושארמ היהש

 ןיבש בוחרב תונח ול התיהש ,חור־ליצאו ןדמל ידוהי
 ,םידלי ךושח היה אוה .שדחה קושהו יזכרמה קושה

 הל ויהש ,ןיקלנ הקש1ש ,הנמלא ,הינש ,דשא אשנ■ לבא
 .הקירמאל ודדנ םינבה .לחר םשב תחא תבו םינב ינש

 ,ץראל הלע — ול וקיצה רוג ידיסחש ,קיזייא החמש

 ותשאו ,1906 תנש תליחתב וא 1905 תנשב ,ודבל הליחת
 הנש רובעכ ץראל יתא דחי ולע ימחלה־תיב לחר התבו

 .ךרעב

 יתויהב ןתחתהש יחא םהרבא רג ונלש ינשה תיבב
 •םידחא םידוהי םירייד דועו ,11 וא 10 ןבכ דלי

 ,אמא אוה םינושארה יתודלי ימימ ישארה ינורכז ,

 יתייה יכ ,םירצמ אלל הבהאב יב הלפיט רשא ,לדנייש
 העסנ םיאפורה תצע יפלו ,תצקמב ינלוחו שלח יתודליב
 ¬חפשמ יבורק ורג ובש ,רפכל ץיקה ישדוחב יתא אמא

 החפשמה ינב לכ .רפכב הדיחיה תידוהיה החפשמה ,ונת
 המ םושמ .ינא יתולע ירחא םינש המב ,הצרא ולע תאזה
 לכ יל הלצאש ,אמא לש היחופיטו היעושעש דלי יתייה
 אמא לש הרתיה התבהאש ןכתיי .הגונעה התבהא עפש
 אבא .ילא סחיב אפור "תאובנ" לש האצותכ האב ילא
 ךלפה־ריעב החמומ אפור תקידבל יתודליב יתוא חקל
 קדבו ששימ אפורהש רחאלו ,ונריעל הכומסה קצולפ
 לש הטילבה דוחיבו ,ישאר לדוגש ,אבאל רמא ישאר תא
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 ינאו םילודג .תונורשכ יל שיש םיחיכומ ,יפרעה דוקדקח
 האלמתנ תאז העמש אמאשכ .לודג שיא תויהל דיתע
 בר היהאש התווק ,הקודא התיהש ,אמא .הוואגו החמש
 ,תועדב ישפח היה התמועל ילש אבא .לארשיב לודג

 ינקזמ היהש ,ןידג הירא יבצ ,ויבאכ ,תווצמ רמוש לבא
 הארו ,םידיסחל יאנק "דגנתמ״ו קסנולפב םיליכשמה
 ויצירעממ היה אוה .רקיעב םירפוכו םילילא ידבוע םהב
 ,ןוסלדנמ השמל ונריעב וארק ךכ — ״רעיוסעד״ה לש

 (,^.אנליוומ ןואגה לש לודגה ודיסחו
 לע הלא םירבד יתאצמ אבא לש ויתונורכז תליגמב

 :(יבא־יבא) אבס

 ןירוא־רב היה ,ל״ז ןירג הירא יבצ ,ירומ םגו יבא"
 — ןיירוב לע תופש שולש עדי ,ליכשמ םגו לודג
 ¬יפש תא ץירעמ היה — .תיזנכשאו תינלופ ,תירבע
 תווצמה לכב קודא היה השעמלו ,ויתועדל הטונו התנ
 העידי ול התיה — .תורומחב ומכ תולקב ,תוישעמה
 רקחמה ירפסו ,טנק דעו ןוטלפאמ םיפוסוליפ ירפסב
 .םיירוב לע עדי — ק״נרה דעו ם״במרה ןמזמ םירבעה
 ־ומס ךרועה תא ץירעהו "רחשה" לע ידימת םתוח היה
 תעל — .ןוסלדנמ השמ יבר תא בבחמ היהו ,ןיקכנל
 ראצהשכ ,ט״יה האמה לש םיעבשה תונשב ,ותנקז
 תררוש אהת ןילופב תיסורה הפשהש וצ ןתנ יסורה
 תא שוכרל קיפסה דוע אבא — ,הלשממה ידרשמ לכב
 הלשממה ידרשמ לכל תושקב בותכלו תיסורה הפשה

 .טרפב טפשמה־יתבלו ללכב
 ,לוכשא ופיל לארשי ׳ר ריבגה תיבב רג היה אבא"
 יבא .הנש םיעבראמ רתוי ,חמצ לאנתנ ׳ר לש וסיג
 ,ל״נה ולש תיבה־לעב םע םיחוכיוו תוחיש ול ויהש
 הנישהו ונממ רישע רתוי אוהש ,ורמאב ורטנקמ היה
 השוע ולש סיגהש ותאנק ,ריבגל ,ולו — וילע הקותמ

 ."ןושיל ול החינמ הניא ,םיבוט רתוי םיקסע

 .שולש ןב יתייהשכ תירבע ינדמלל לחה הז אבס

 תומש ינדמלמ היהו ויכרב לע יתוא ביכרמ היהש ינרכוז
 שמוח יתא ארוק היהו ,תירבעב תיבה יקלחו םירבאה

 ספדנש ,ולש ינמרג םוגרת םעו ןוסלדנמ לש "רואיבה" םע
 םילמ רצוא רבכ יל היהש רחאל .תוירבע תויתואב
 היה :וז ךרדב יתוא ןוחבל גהונ היה ןטק אל תוירבע
 ינאו ,ןב לשמל ,תויתוא יתש תב תירבע הלמ יל רמוא
 תויתוא יתש תב תירבע הלמב ול בישהל ךירצ יתייה
 רמואו ךישממ היה אוה .רנ לשמל — ׳גב הליחתמה
 ׳מ־ב הליחתמש הלמ דיגהל ךירצ בוש יתייה ינאו — םר

 .םיעגר 15—10 ךישממ היה ךכו —

 דרשמ ול היהו ,ןיד־ךרוע היה ,יבאכ והומכ ,אבס
 וילא אב יתייהו ,ונלש רצחהמ קוחר אל ,קצולפ בוחרב
 אוה) ןויצ בבוח היה םא רכוז יניא •םוי םוי דלי יתויהב
 ינושארמ היה אבא .(תינויצה העונתה הדלונש ינפל .חמ
 .ויבאמ תאז שריש חינמ ינאו ,קסנולפב ןויצ יבבוח
 ץראל הברה ותבהא יל שירוה אבאש עדוי ינא ןפוא לכב
 ינפל ,ול יתעדוהשכ ,יכ םא — תירבעה הפשלו לארשי
 תויהלו הצרא תולעל יתטלחהש ,הנש םירשע יל ואלמש

 הירציושל עסאש שקיבו יל דגנתה ,תובשומב לעופל
 אל — יתונשקעב וריכהב לבא ,הטיסרבינואב דומלל
 .יתיילעל ותכרבו ךרדה תואצוה יל ןתנו ותשירד לע דמע
 "שיל םולש לש ותילע" יפדגויבוטבאה ורפסב

 רואתל ,יעיבר קרפ ,םלש קרפ איבל המלש שידקמ
 ורפסב הנכמ אוה הז םשב — .״הדש ןרהא תחפשמ״
 יקיתעהב •הדש ריאמ םשב הנכמ אוה יתואו ,יבא תא
 .ןוכנה םמשב םישנאל ארקא יתחפשמ לע וירבד תא הפ

 :בתוכ איבל

 קיזייא החמש יבר לש באה תיב לע ונרפיס רבכ"
 באה תיב היה ול המודב .הפיה ותב םע תושיגפה לעו
 אל םנמא .(הדש ןרהא :רוקמב) ץרג רודגיבא לש
 ךא ,הז בא תיבמ תונורכז הברה המלשל ול ורייתשנ
 :רוקמב) דוד ןבה לשב וב רכזנ אוה םעפב םעפ ידמ

 תרבח לכב ריעצהו ,ןירג רודגיבא ינבמ ריעצה ,(ריאמ
 המלש ןיב םיבר םירשק ויה אל םתורענב .םלוכ םירענה
 המלש תויהב ;ליגה ילדבה לשב ילוא ,דוד ןיבל (איבל)
 ימיבו ,הרשע־םיתש ןב קר דוד היה הנש הרשע־שמח ןב
 היה רבכ ,ןכ־יפ־לע־ףא •םוצע לדבה הז ירה םירוענה
 ותסיפתו ריהבה ולכש לשב ,רתוי םירגובמה תרבחב זא

 -הקימעמהו הריהמה

 המלש ןיא — (דוד לש)וירוענ ימי םצע-״
 תצקמב רכוז והירה תאז תמועל .הברה רכוז (איבל)
 בחרה שרגמהו ויאובמ לע ,ןידג תחפשמ לש התיב תא
 תמשנמ אוה רכוז והשמו .וירוחאמש לודגה ןגהו וינפלש
 וכלהש ,םירגבתמה םירענל ךשוממ ןמז הריאהש ,תיבה
 רוחבה־רענה המלש .ידמל הרצק הפוקתב ורקפתהו
 -.ומוקמב אלש הזה תיבב םיתעל ומצע שיגרה
 תיב ויבו אוה ותחפשמ ןיב יתוברתהו ינחורה קחרמה
 ןאכו ,קהבומ יתד תיב ןאכ •ידמל בר היה ןידג תחפשמ
 ¬ילה ינוניג לכב הנושו הצחמל רקופמ םיליכשמ תיב

 אב המלש — רקיעה אוהו רחא קחרמ םג היה ךא .ויתוכ
 תיבל םנכנ ןאכו ,דואמ תמצמוצמ הרידמ ,ינע תיבמ
 ךשמנ ,ןכ־יפ־לע־ףא .תיסחי תובחרב םייחה םידימא
 .הרייעה ינויצל טעמ זכרמ היהש תיב ותואל אוה םג

 יתשו הליכשמו הבוט תיב־תלעב וב ,דחיהש ינפמ ילוא
 ,תויטנגלאו תוישפוח ,וליגמ הלעמל תצק םנמא ,תונב

 םינפ־רבסבו תוריח ךרד תיבה יאב םע ךלהתהל ועדיש
 אלש םסקב תיבה לא ךשמנ רגבתמה רענה המלש .תופי

 -.ונממ עתרנ םגו ,ורשפ עדי
 היה ,ומש םהרבא ,תונבהו םינבה רוכב ,לודג חאו"
 ותויתדב ראשנ תבהלנה ותוינויצ לכ םעש ,תיב ותואב
 .תיפוסוליפ תיתד תונרקהל ןותנ היה הז םע .הקודאה

 תינויצ החיש םשל םא ,וללה לש םתיבל ואובב ,המלש
 וא .איהש לכ הלועפ רבדב תוצעייתה םשל םאו םתס
 םג ומע אב — םלועה תויווהמ תושדח תעימש םשל
 וב היה אל ךא ,תונבה םע תחא הציחמב תויהל וקשח
 יבאל וא ,ןרקחה חאה לא הליחת הנופ היהו ,ךכל זוע יד



 ק ס נ ו ל פ רפס 34

 םירוחבה תא דוחיב ,ויחרוא לכ לבקמ היהש ,החפשמה
 -הבר תוביבחב ,וללה

 הברה קסעש ,הלוכ אירבחב ריעצה ,דוד רענל רשאו"
 לודגה ,המלשל ול היה השק — םיינוציח םידומילב
 ושארב" וריכה לכה .ותונוילע םע םילשהל ,םינשב ונממ
 אל הרוכב תוכז ול תתל םלוא ,ןטקה דוד לש "בוטה
 ריעה ,השראוול עסנ ןטקה דוד .(איבל) המלש הבא
 דע ,המלש לש וקפואמ םלענו ,םדאו םיהולאל הלודגה
 ההש רבכ הבש ,הווקת־תתפ ימשב ול הלגתנו רזחש

 ."הנשמ הלעמל חרזאתהו המלש
 .(34—32 דומע ,״שיל םולש לש ותילע״)

 ערילוח תלחמ ונתרייעב הצרפ עבש־ןב יתייהשכ
 רובעי דע רפכב רוגל ונאציו — (1894—ד״נרת ץיקב)
 ןבכ ותויהב ,ןידג הירא יבצ ,אבס תמ ןמז ותואב .םעז

 •שמחו םיעבש

 תיבב הליפתה־תועשב יתעמש רשע ןב יתייהשכ ר״$ק
 דימאה דמעמה ינב םיללפתמ ויה ובש ,שדחה שרדמה
 עיפוה ל״וח ירעמ תחאב יכ ,ןויצ יבבוח םע ונמנש
 ־הבג ,םיאלפ שיא אוהש וילע רפוס ,לצרה ומשו ,חישמ
 ןקזו ,ראות־הפי ,םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ ,המוק
 ארקנ 1897 תנשב .םיריאמה וינפ טשקמ ךורא ,רוחש
 ונתרייעב ןויצ יבבוחו — לזבב ןושארה ינויצה סרגנוקה
 ןב זא יתייה — הנש התואב .םינויצל םלוכ וכפהנ
 ומש ,אוואלממ ונילא אבש הרומ לצא יתדמל — רשע
 היהו ,קודקד לעבו ליכשמ היה ;קסאל ףסוי לאומש היה
 היה םגו ,השדח הטישב שמוחו תירבע ונתוא דמלמ
 ¬ויצה" יתלועפב יתלחתה הז רדחבו ,תיסור ונתוא דמלמ

 .דלי ידועב ,"תינ

 וריחמו "לקש" םינוק םינויצש יל עדונש רחאל דימ
 לצא דחי יתא ודמלש םידימלתה יתנגרא ,תוקיפוק 40
 רסמיתש תחא אקיפוק עובש לכב וכסחיש ,קסאל •י .ש
 דלי לכ הנקי תועובש םיעברא ירחאו ,תפתושמ הפוקל

 4^הרשע־םיתש ןבכ יתייהשכ 1898 תנשב היה הז .לקש >£

 ,תינלופה ןושלה םויה לכ העמשנ אבא לש ותיבב '׳

 םירכיא — םינלופ רקיעב ויה אבא לש תוחוקלה יכ
 םינופ ויהש ,קסנולפ תביבסמ (תוזוחא ילעב)"םיצירפ״ו
 ,םהיטפשמ להנל ול ורסמו תויטפשמ תולאשב וילא

 תיבבו קסנולפב םולשה טפשמה תיבב םמשב עיפוהלו
 השבגתנ יתודלימ דוע םלוא .אוואלמב יזוחמה טפשמה
 ךכ םושמו ,ןילופב ראשיהל אל השוחנ הטלחה יבלב
 אלש ,תינלופה ןושלה דומילב ינמז לטבל אל יתטלחה
 תירבע דומילב יתקפתסהו ,לדגאשכ יל הצוחנ היהת

 .תיסורו
 יתארקש םינושארה םירבעה םירפסה ינש ינרוכז $
 לש "םת להוא״ו ופאמ לש ףויצ־תבהא" — יתודליב
 זא יתייה .רגניז לש ומוגרתב תינקירמאה וטס רשטיב
 םשור ילע ושע הלאה םירפסה ינש .רשע וא עשת ןבכ

 תפוקתמ ופאמ ירופיס .םינש הברה ךשמב גפ אלש בר
 ¬יל לע יתדקשש ארקמה יפדב םייח חור וחיפה ך״נתה

 להוא" רפסה .י״אל הגרעה תא יכותב וריבגהו ,ודומ
 •תולתו דובעש דגנ הקומע הדילס תשגרה יב ררוע "םת

 ,ג״לי ירישו םדיורבו ןיקסנלומס ירופיס ךכ־רחא יתארק
 ,יוטסלוט ירופיס תיסורבו ,יקסב׳צידרבו םעה דחא ירמאמ
 םימשר יב וריאשה םה ףאש — בינגוטו יקסבייוטסוד
 יתישענ יוטסלוט לש "היחתה" תאירק רחאל .םיקומע
 ילכאמ ןיכהל יתלכי אלו תיבהמ יתרדנש דע — ינוחמצ

 .ינוצרכ

 ץבוקה .קילאיב ררושמה היה ישפנ בוהא םלוא
 יתדמל ."הישו,ח" תאצוהב עיפוה ויריש לש ןושארה
 םע םירישה ץבוק יתכרכ •הפ־לעב הלאה םירישה לכ
 לכ יתקתעה םהבו ,םיקיר ריינ יפד לש תובר תואמ
 ץבוקה תעפוה רחאל םסרפתנש ,קילאיב לש שדח ריש

 ."הישות" לש

 הרובחו ,רגובכ ימצע יתשגרה 14 ליגל יתעגהשכ
 אפיל ,סקופ לאומש ,חמצ המלשמ תבכרומ התיהש הנטק

 דועו הנשבכ קחצי ,(איבל) ץיבוקפל המלש ,בואט
 (הינשה הילעב הצרא ולע — סקופ .של טרפ — םלוכ)

 — :התרטמ לע זמר המשש ,״ארזע״ תדוגא ונדסי —

 .ירבעה רובידב היה ישעמה שודיחה לבא ,ןויצ תביש
 המכב ינממ לודג היה חמצ .הרובחב ריעצה יתייה

 וז הישילש •תודחא םינשב — סקופ לאומשו ,םישדח
 רבדל ונטלחה ."ארזע" תדוגאב יזכרמה ןיערגה ,דתיה
 ,יאטילה אטבמב אלא ,ינלופה אטבמב אל ,תירבע קר

 הרשע־עברא ןב יתויהב הז גוחב הנושארה יתאצרהו
 לש ומוציעב היה הז — ארוטלוקו תוינויצ לע ,דתיה
 דוע זא) תירוטלוק הלועפ לע תינויצה העונתב חוכיווה

 ,הל דגנתה יחרזמהש — ,(תוברת הלמב ושמתשה אל

 ונקפתסה אל .התא םלש היה אל לצרה לש ובל םגו
 לע ונחקל אלא — ,ארזע ירבח לש תירבע רובידב
 ודמל םנמאש ,הכאלמה ילעב ינב תא םג דמלל ונמצע
 ,ריעצ ליגב םהידומיל וקיספה לבא ,רדחב םתורענב

 ריעצה רודה לכש ךכל ונפאש ;תירבע טעמ קר ועדיו
 שדחה שרדמה תיבב ונרדיסו ,תירבע רבדי קסנולפב
 ויה םיירקיעה םירומה .הלא םידימלתל ברע ירועש
 — תסחוימ החפשממ היה חמצ .יכנאו חמצ המלש
 ,ויבאל ולזמ ול קחיש לבא ,הששורתנש ,חמצ תחפשמ
 לש תיעיבר :לרוגב הכזו — חמצ אבא היה ומש —
 — ,לבור םיפלא תשמחו םיעבש לש הלודגה הלרגהה

 ינב לכ "ארזע" תדוגאל ופרטצנ •רישע בוש השענו
 ולוכ רקפתה ,קסנולפב ריעצה רודה יכ — םידיסחה
 ־יסחה ישאר תודגנתה .יקסב׳צידרבו םעה דחא תאירקמ
 ¬גיבא ,יאנק דחא דיסחו £רתוי דוע הלדג תונויצל םיד (£)

 ונתיבב םייקתהל הדיתע תבשב יכ ועדיב ,ןמלוו רוד
 — ,הב ףתתשהל לולע שרב םהרבא ונבו ,םיריעצה תפסא

 רגסו וידגב לכ תא ,ןשי היה ןבה דועשכ ,רקובב חקל
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 לכ ותיבמ תאצל היה לוכי אל ןבהו ,לוענמ לע םתוא
 — תודחא םינש רובעכ ץראל הלע ןב ותואשכ ...םויה

 "העבש" בשי ,"העירק" ויבא ערק — 1906 תישארב
 יכ םאו !ונב לע עומשל דוע הצר אלו ,תמ רחאלכ
 ץראל קסנולפמ םירזוחו םיאב ויה םיבר םיאקסנולפ
 אבש שיא לאש אל םעפ ףא הז בא ,קסנולפל ץראהמו
 התיה הקומע ךכ לכ •יח ודוע םא ,ונב השוע המ ץראהמ
 אטחל הבשחנ ץראל הילע,דש דע ,תוינויצל ותודגנתה

 .תרכ ושנעש

 יתרכזהש ,ולש היפרגויבוטבאב רפסמ איבל המלש
 .שרב םהרבא םע ותכלב הרקש הז ערואמ ,ליעל

 דחא םע (איבל) המלש ךלהתה םיברעה דחאב"
 ,קהבומ ןדמלו שולח םדא ,םיאנקה דחא ןב ,רוחב

 החפשמה תסנרפמ התיה ותשאש ,קהבומ תוחפ־אל ןלטבו
 ,הכו הכ םיכלהתמ םה הנהו .הלש הרוטקפונמה תונחמ

 םהייח תילכתו םדיתע לע תבהלנ החישב םיעוקש
 םהירוה לצא תולגו םירגה ןיב תולגה — הלופכה םתולגב
 םניאו ,(ינויצ־יטנאו יאנק היה איבל לש אבא םג)
 המלש ררועתה םואתפו !םביבס השענה תא םישיגרמ
 אבא תא הארו וינפ הנפה ,ודי־לע התחנש הכמ חוכמ
 ,(שרב םהרבא לש ויבא ןמלוו רודגיבא) הז ורבח לש

 קעוצ אוהו ,שרק־רבש המרומה ודיבו דמוע ,םעזנו זוגר
 ןבה ד ךלהתת םיעשופ םע ,םייוג םע, :םידחפ לוקב
 "תופורטה ויתוקעצ קועצל ףיסוהו וירחא ץר באהו ,חרב

 .(30 דומע ״שיל םולש לש ןתילע״)

 יכ םאו ,םינבו תובא תמחלממ רוטפ יתייה ינא
 היה ,איבל המלשכ םידיסח ןב אוה ףא היה חמצ המלש
 הרקמ יל עודי אלו ,ןלבסו ןותמ רתוי ,חמצ אבא ,ויבא

 .תינויצה ותלועפל דגנתה חמצ לש ויבאש

 רבדב ולפיט בושו ,רעונל תעיבתכ איצוהל וניסנ
 ונלש תומישרה ונספדה .יכנאו חמצ .ש ,סקופ לאומש
 תרבוחמ רתוי ונאצוה אלש יל המדנ לבא .ףרגוטקהב

 "הריפצה" ויה זא ונארקש םינותעה .םיתש וא .תחא

 •"ץילמה״ו

 הדנגוא תעצה סרגנוקב העצוה 1903 תנשב רשאכ
 ,ךויצ ינויצ״ל הפרטצהו ,הדנגוא דגנ ונתרייע ,דתיה —
 ,ונלש תיזכרמה הרובחה .םיריעצה םגו םישישקה םג —
 ירוה) סקופ לאומש ,חמצ המלש — השלשה תרובה
 ךיא וניניב ונד ,יכנאו (םיקודא םידיסח ויה םהינש
 ךרדהש הנקסמ ידיל ונעגהו — םסידנגואב םחליהל
 .ץראל הילעב איה םסידנגואב םחליהל רתויב הליעיה
 ,הנקסמ ידיל וניניב ונעגה םייתחפשמ םימעט ךותמ
 וא ,1904 תנשבו ,חמצ המלש ץראל הלעי ןושארהש
 יכ — השרווב זא יתרג ינא .הצרא הלע ,1905 תליחתב
 םקוהש ,םיסדנהמ לש רפס־תיבל סנכיהל יתננוכתה
 יכ) םידוהי םידימלת ליבשב גרבלוו רישע ידוהי ידי־לע
 יתפיאשו ,(סוזואלק םורמונ םייק היה םיסור רפס־יתבב

 (1904 ,ופי) חמצ המלש

 תחפשמב זא יתרג .סדנהמכ ץראל אובל ,דתיה זא
 ויבא תפוקמ "בחס" המלש •היפילובונ בוחרב קובנרפ
 — ,לרוגב ויבא תיכז ירחא היה הז — ,לבור תואמ־שולש
 ויבאש שארמ ונרעש .ץראל וכרדב ,השרוול ילא אבו
 — ,ותוא שפחל ירדחל עיגיו וירחא ףודרל אובי יאדווב
 — ,םתיבב יתרגש ידידי םע תוצעיתה ירחא ונטלחהו

 ואוב תרחמל םנמאו !םהיבורק לצא ואיבחהלו ואיצוהל
 .חמצ אבא ,ויבא םג עיגה — השרווב ירדחל המלש לש

 ,לומתא ילצא היהש ול יתרמאו — ונב הפיא ינלאש אוה

 שקמ ול תולגל יאשר יניאו ,וישכע אבחתמ אוה לבא
 היהש ,חמצ אבא .קסנולפל הרזח ותוא חקי אלש ,ואובחמ
 תא קבחל ליחתה ,שדוחמה ורשעב םגו וסוחיב םג האג
 הפיא ול דיגאש ןנחתהו ,תוכבלו יתוא קשנלו יכרב
 רעצ אלמ יתייהו ,18 ןבכ ריעצ רענ זא יתייה .ונב
 אב םחוימו דבוכמ םדא יתוארב בל תפיקנו תוטבלתהו
 יתצלאנ לבא — יתומכש ריעצ רענל ןנחתמ םינשב

 •שקעתהלו יתושגר לע גילבהל

 .(תויחא ול ויה יכ םא) ויבאל דיחי ןב היה המלש

 עבשנ חמצ אבאש רחאל קרו ,ידרמב בר ןמז יתדמע
 ותוארל אלא הצור אוה ןיאו ,עוסנל המלשל ןתי אוהש יל
 אבא םנמאו ,םהיניב השיגפ יתרדיס — ,הדירפה ינפל
 תשרפ .עוסנל המלשל עירפה אלו — ,ורובידב דמע חמצ
 ־ושאר הנש" ורפסב המושר ץראל חמצ .ש לש ותעיסנ
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 המלש ,הנשבכ קחצי הצרא ולע חמצ ירחא/!",דנ ^
 הליטומ ,רגירק לאומש ,בואט אפיל ,(איבל) ץיבו^נל /
 ,(רהצי וישכע) ןמלוו שירב םהרבא ,ןוסלכימ (יכדרמ)
 ויהש ונריע יריעצמ תובר תורשע דועו גוצרסוו קחצי
 ןכותב ,ןטק אל רפסמב תוריעצ םג םכותב ,"ארזע" ירבח

 •הנשבכ קחצי לש ויתויחא יתש

 עובש ידמ םיבתכמ ץראהמ יל חלוש היה חמצ
 ריהב בתכב םיפד םירשע דע הרשעמ בתכמ לכ ,עובשב
 םישיא לש טרופמו יתונמא רואית ןתינ בתכמ לכב .הפיו
 ־חתפ לש :רקיעב ,תובשומ לשו ,םילעופו םירכיא—
 ¬ית היה הלא םיבתכמב .דבע ןהבש ןויצל ןושארו הוקת

 ¬ומה דעו 1905 תנשב זירכהש םרחהמ יטמרדו אלמ רוא

 תלבק יבגל קר אל—ירבעה לעופה לע הוקת־חתפב הבש
 תואופר תינקו אפור תרזע תלבק יבגל םג אלא ,הדובע
 ,הבשומה דעו תדוקפל זא ודמע הלא לכ .תחקרמה תיבב

 אל תיכרותה הלשממה יכ ,ימוקמ ןוטלש ןיעמ היהש
 ,דתיה אל וליאכ ,םידוהיה םיבושיה ינינעב הברעתה
 תידוהי הקילבופר ןיעמ ,דתיה הבשומ לכו ,תמייק ללכ
 ,הבשומה דעול רוסמ היה הכותב ןוטלשהש ,הנטק
 אל םילעופל .םירכיאה ידי לע קרו דא ןבומכ רחבנש

 •הריחב תוכז לכ התיה

 םיראותמה םישנאה יתשגפו ץראל ךכ רחא יתאבשכ
 םיעודי ויה וליאכ ,דימ םתוא יתרכה — חמצ .ש יבתכמב
 יתדבע הבש הווקת־חתפ הארמ םג .םתודלי ימימ יל
 יבתכממ יל רכומ רבכ היה — ץראב הנושארה יתנש בור
 םהבו ,רקי רצוא לעכ חמצ יבתכמ לע יתרמש .המלש
 יתעסנשכו ,םהה םימיהמ בושח ירוטסיה רמוח תמאב היה
 יתא יתחקל — םיטפשמ דומלל היכרותל םינש רובעכ
 יתויהב להנל יתלחתהש ,ילש ןמויה םגו הלאה םיבתכמה
 היכרות תסינכ םע ,ץראהמ ישוריג לגרל םלוא ; 14 ןב
 םיבתכה לכ דוביאל וכלה ,הנושארה םלועה תמחלמל
 ירחא יתרזחשכו !ירפס םע דחי אטשוקב ירדחב וראשנש
 תיבה שפחל יתיסנו אטשוקל הנושארה םלועה תמחלמ
 יתאצמ — ינויסנפ ראטאט ארקנ היה אוה — יתרג ובש
 אל "ישוכר" לכמו ,ומוקמב הנבנ רחאו ,סרהנ תיבהש
 לכ תא המירחה תיכרותה הרטשמהש ןכתי .רכז ראשנ

 .ץראהמ יתשרוגש רחאל יצפח

 תיילע ינפל דוע השרווב תודחא םינש יתישע ינא
 ,גרבלוו לש ןוינכטל סנכיהל יתננוכתה — ץראל חמצ

 הלאקס לש ןקותמ■ רפס־תיבב םירועש ןתממ יתסנרפתהו
 זא יתייה .ינאקשיצנרפ בוחרב ןכתשהש (ירבע הרומ)
 םייתניב .שדוחל לבור 20 ,דתיה יתרוכשמ .17 וא 16 ןבכ
 ןגראל הצורו קסנולפל םיחילש חלש "דנוב",ד יכ יתעמש
 יתרהימ ."דנוב״ב ונריעב הכאלמה ילעב יריעצ תא
 תמסרופמ התיהש ,ונריעמ הזה עגנה רוקעל קסגולפל
 תיסורה הכפהמה ברע היה רבדה •התוירבעבו התוינויצב
 ,ןויצ־ילעופ ינוגרא ןילופ ירעב ודסונשכ ,הנושארה
 םיקהל יתטלחה .השרווב דוע םהילא יתפרטצהש

 "דנוב",ד תא רוקעלו ןויצ ילעופ לש ףינס קסנולפב

 ."דנוב״ה לגנ קבאמב יתלחתהו קסנולפל יתבש .ונריעמ

 ¬ופל ופרטצנ — ״דנוב״ב הליחת ונגראתהש םיריעצה

 — ותחלצב ודי ןמט אל ״דנוב״ה םג לבא ,ןויצ ילע

 לע רעתסהל תובורקה םירעהמ וימאונ יבוט חלשו
 םייבמופ םיחוכיו לודגה תסנכה תיבב ורדוסו ,קסנולפ
 ¬רעב הפתתשה הרייעה לכ ."דנוב״ה יחילש ןיבו יניב

 ¬בעה ,תיליכשמה תרוסמה דבלמ •הז סומלופב הבר תונ

 ,ינא :"םסיטוירטפ לקול״ה םג הפ לעפ ,תינויצהו תיר
 יחילש וליאו ,ריעה־ןב יתייה ,"דנוב״ה דגנ םחולה
 תויונחה םידגוס ויהש םירקמ ויה .םירז ויה "דנוב״ה
 תסנכה תיבל ואב ריעה ינב לכו ,םיחוכיווה תעשב
 ןיבו םריע ןב ןיבש ,"םינשה תמחלמ״ב םיחכונ תויהל
 הלא תופסאב .ערכוה "דנוב״ה ."םירזה" םירוטטיגאה
 יכ םא — ,(שידיא) תידיאה הפשב שמתשהל יתחרכוה
 ימימ יתייה יכ ,תירבעב קרו ךא םאונ יתייה זא דע

 .שידיאל דגנתמו קודא טסיארבה יתודלי

 ינוגראל וארק ךכ — ״םידעוה״ ויה םהה םימיב
 .ינלופהו ידוהיה בוחרב םיטילש טעמכ — םילעופה
 םירסאמ ובר יכ םא ,רערעתהל לחה יראצה ןוטלשה
 השרווב בוחרב םואתפ יתרסאנ ינא םגו ,םידושח לש

 וליטה הארנכ תוכוראה יתורעש — םימרדנ׳ז ידי לע
 ובש ,איפיל בוחרב רהוסה תיבב יתרסאנו ,דשח ילע
 ימיב) םיינידמ םיריסא םגו םיילילפ םיריסא םג ובשי

 .(וז הנחבה תמייק ,דתיה ראצה

 דע ,םידחא תועובש הביס לכ אלל רוסא יתייה
 הרק ןאכו ,השרווב הרטשמה שאר יגפב בציתה יבאש
 הרטשמה שארל חלש ,הסינכה ינפל ,יבא :הנושמ רבד
 ותחפשמ םשו ומש ןבומכ םושר היה ובש — וסיטרכ
 הרטשמה רש ינפל ארקנ דימ אוה .תיסורב ועוצקמו
 — ,ןידג רוטקיו ינא — ןידג רוטקיו התא :ול רמא הזו
 ¬רווב הרטשמה שאר לש ותחפשמ םשו ומש היה הז יכ

 ףותיש ללגב םא עדוי יניא !רוהט יסור היה אוה ; הש
 הדוקפה הנתינ דימ — רחא םעט ללגב וא םשה

 .ינררחשל
 ונישע םעפ •דחא רמ םוי יל היה רסאמב יתבשב
 ובישוה שנועכו — ,םירהוסה דחא דגנ הנגפה רסאמב
 ויה םלוכ טעמכש ,םיילילפ םיריסא םע דחא םויל ונתוא
 הנושארה םעפבו — ,םישנ ירחוס ויה םבור .םידוהי

 דע יתוא עזעזש םהוזמו לוונמ רוביד יתעמש ייחב
 הגרדל תדרל םילוכי םדא ינב יכ יתנמאה אל .דוסיה
 הביאב ונילא וסחיתה םג םיילילפה .וזכ תרעוכמו הלפש
 דימ הרטשמה לבא — ולכי רשא לכב ונל וקיצהו

 •"ינידמה" רודמל ונתוא הריזחה

 םידחא םישדח .ילש דיחיה רסאמה היה אל הז
 ,הכומס הרייעב הליהקה י״ע יתנמזוה הצרא יתולע ינפל

 לע ןהיניב וברש תותיכ יתש ןיב טופשל — זנו׳צאר
 קסנולפ זוחמל תכייש התיה אל זנו׳צאר .בר תריחב
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 קסנודפב "ןויצ ילעופ., תדוגא ירבח

 םלוא ,קוואלצולוול אלא ,(יתגלפמ ןוגרא תניחבמ)
 אוהש ,הביבסה לכב בוט םש אצי קסנולפב "דעו״ל
 םגו ריעה בר םג היה םירקמ הברהבו ,רשויב גהנתמ
 ינש ןיב םיטפשמ הערכהל ילא םיריבעמ םולשה טפוש
 תריחב ללגב ץרפ זנו׳צארב ךוסכסה .םידוהי םידדצ
 רחב קלח לכו ,םיתשל הקלחתנ תידוהיה הליהקה •בר
 ־ארב ןויצ ילעופ דעו .הרייעב המוהמ המקו ,רחא ברב
 ץיקב היה הז — הרייעב לעופב טילשה השענש ,זנו׳צ
 תבוטל עירכהו הז בירב המ םושמ ברעתה — 1906
 תא חספל רישכה ינשה דצהמ ברשכו .םינברה דחא
 ¬ונתה ופירטיש םישנא ןויצ ילעופ דעו חלש ,םירונתה

 ־ילעבה דחא .םירונתה ךותל הריב תכיפש ידי לע םיר
 ,תימוקמה תושרה ינפב ןישלה ינשה דצהמ םיתב
 איה •ותיב לע הרי םגו תויצקנסב וילע םייא "דעו״הו
 ."דעוה,, ןיבו וניב טופשיש קסנולפב "דעו״ל זא הנפ

 יטרפ לע השירדו הריקח יתכרע ,זנו׳צארל יתעסנ
 יתאציו רמוחה לכ יתא יתחקל ,ומשרנ םירבדה ,ךוסכסה
 היה זנו׳צארב "דעו״ה יכ ,קוואלצולוול רוטיקדוינאב
 תוכמס התיה אל ילו ,וז ריעב "יזוחמה דעו״ל ףופכ

 ונתינא עיגהב .זנו׳צארל תוארוה תתל הגלפמב תינוגרא
 חינה ,ילא רשי שגינ ,םרדנ׳ז םנכנ קוואלצולוו ףוחל
 דנוה־וד :המ־םושמ תינמרגב יל רמאו ימכש לע ודי
 ־יטרפ יתאשכ .רסאמל יתחקלנ .יתא אוב (בלכ התא)
 ישעמ לע םיטרפה לכ םע זנו׳צארב םירוריבה לש לכ
 ,דואמ תורומח תויהל תולולע תואצותהש יתעדי •"דעוה"
 היה הזו — ,ריביסל חלשיהל דמוע ינא תוחפה לכלו
 תא בוזעל ךירצ יתייה ובש דעומה ינפל רצק ןמז
 םייתגלפמ תורונצ ךרד יתעדוה .ץראל תולעלו קסנולפ
 לעו ירסאמ לע השרווב ןויצ ילעופ לש יזכרמה דעול
 ףלא םע שיא דימ וחלש םהו ,ילכב אצמנש רמוחה
 קוואלצולווב הירמרדנ׳זה דקפמ תאמ ולביקו — ,לבור
 הראשנ אלש רחאלו — ,יתא אצמנש בתכב רמוחה
 יתוא איצוהו קוולצולוול יבא אב .ידגנ החכוה םוש
 .קוואלצולוומ ברה ינב ינש ךכב יל ורזע .םירוסאה תיבמ

 .יקסלאבוק ברה
 תמ — בויא־תרושבמ וגחרייע המהדנ 1904 ץיקב
 המ ,השעמה ירחא הנש םיששכ ,ראתל השק •לצרה
 םגו רעונה ליבשב םג ,ונליבשב תאזה המולהמה התיה
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 קסנולפב סקופ לאומש ורבחו ןוירוג־ןב .ד

 דוסיה דע אכודמ יתייה יבא .ונכותב םישישקה ליבשב
 יצילמ בתכמב .ונייח רוא לטינו ימלוע ךשח וליאכ —
 .ש ירבחל הערה הרושבה ירחא םייעובש יתחלשש
 :ירבח תאו יתוא ופפאש תושגרהמ תצקמ יתעבה ,סקופ

 .(ד״סרת) * םיסרגנוקל ׳ז ,בא ׳ד ,השרו
 !יחא״

 רבד לע בותכלו םויה תבשל ,רשפא-יא טעמכ ,השק
 אוה ןוסאה .בלל םיבורק רתויה םג ולו םירחא םיניינע
 הכ תרחנ ,ןשעו "דדמב הב קזחו ךלוה ,ברו לודג הכ
 רשפא-יאש דע ,ונחומ-יאתו ונבל-ירדח לכב קומע
 ןעמל ,העודי תע לע ותוא חוכשלו ונממ תעד חיסהל
 אלו יכבה עישוי אל ...רחא ןינעל םישוחה לכב רסמתה
 אלו שפנה עמשת אל תאז לכבו — ,תוחנאה הנלצת
 האכנ איהו ,םיקדוצה רקח לכשה ירבדל תייצת

 ...תננוקמו
 — ןחפטמו וללוחמ !וניתומולח ,וניתווקת ומתייתנ
 ,יוה !רפע יבגרב הסוכיו לפאה רבקב רבכ לטוה ;תמ
 -תעפש ןיא ,ביבסמ ךשוחו רק !המויא תפות-תבשחמ
 ,ונניא שמשה ! אל — תומולחהדורתע ןיא ,הווקתה רוא
 לוגדה שיאח םע ורבקנו ותמ אל !חרוז דוע ורוא לבא
 לכ תא הזה שיאה ררצ !תורקיה ,תוברה ויתולוגס
 תורצוא תופוקב קר אלי — םשיו האלפנה ושפנ-ינמכמ
 ¬צנה ונחורב ךא — ,המה םיתמ תודסומ ,תויורדתסהו
 ויתומצע דשלב הז ערזש ,םיננערה היחתה-יגצנ !יח
 ¬סעל ותבהא תבהלש-יביבש ;חצנ ולבי אל ,וניתובלב

 רחאלש הנשה יפל ךיראתה תא ןמסל גהונ זא יתייה *
 .ןושארה ינויצה סרגנוקה

 הזה שיאה תיצהש ,הנמלא הפי ץראל ,ללמוא םלוע
 ותבשחמ חונת דימת !אל ,ובכי אל ונמדב ,ונחורב
 ,היחתה תדובעל הריבכה הקושתה ,ונחומב הלענה
 דע ונברקב המחת ,םילאךוצר-לעב ונילע ליצאהש
 לודגה גיהנמה בירקה הלש ,הלודגה הדובעה תא ונתולכ

 .םיאשנה וייח תא
 ומכ ,ונל שיש המ ךכ־לכ ונעדי אל הז-ינפל !יחא
 בורכ הדבאה הלודג הכ ...רסחה תא התע םיעדוי וננהש
 הזכ אלפנ שיא דוע םוקי אל .ונמעכ ללמוא םע תורצ
 ;דוד תומיזמ םע יבפמה־תרובג תא וברקב דחאמה
 תא ;ללה תונעו ,״דחא״ב תמה ,אביקע יבר בל-ץמוא
 :יולה הדוהי יבר לש שא־תבהאו אישנה הדוהי-יבר יפוי
 ,הזכ םיאלפ שיא דלוי םינש יפלא ךשמב םעפ קר —

 ...ונתדבא לדוג — םיה לודגכ —

 חוטבו ןימאמ ,דימתמ רתוי ,םויה יננה תאז לכבו
 — קוחר אל אוהו — םוי שי יכ יל רורב ,וננוחצנב
 -ץרא ,תמאהו הרישה-ץדא לא ,האלפנה ץראל ונבשו
 םיאלפנ םימש הזחנ םש ;םיזוחה תונויזחו םיחרפה
 ילג תימה בישקנ םש ,הרב תלכתדחוהגבב םיקיהבמ
 םיעורהדוריש תא םינפל עמש וינזאב רשא ,שדוק-רהנ
 רשו לא-ררושמ ונל םוקי םשו .תמסוקהו המתה הבהאהו
 ונבביל-ירתימ לכ תא שיערת רשא הצרענ ,הבגשנ הריש
 -רובגה רבד לעו ,היחתל םקש לודגךטק םע רבד לע
 תמדרתמ רבק-יגכוש ברה וחוכב ריעהש לודגה םחולה

 !תומלצ
 ךינב תא יארת יבושת דוע ,יחרפת ,יפית דוע !ןויצ

 !שפותו רוא-ייח םייח ןירוח-ינב
 ...דיתעה תוארמ םה םיפיו םיריהזמ

 ...? הווהה לשו
 ונדועו — תוירכנ־תוצראל ונילגו ונצרא הברח םימעפ
 ,וניזבתהו וניזבנ ,תודבעב ונעקש הנש םיפלא ;םייח
 -תיב ךשוח קר ,םת רוא ןרק לכ ,ושבי וניתומצע לכ
 ,הוקת ,רוא ,שפוחדלוכ שיא םואתפו — תורבקה
 ,תוברקתה ,תוררועתה — םואתפו ;הדובעו הנומא
 — .היחתל הדובע ,שפוחל הפיאש ,ונתמוקידורשיה
 *לכה ,רדאנה ונמעדדכב עגר ףא ןופל דוע לכונה

 ...? לוכי
 ןויצ תכרבב

 "ןירג .י .ד (םותח)

 לש ותומ ידחא ,1904 ץיקב סרגנוקה החד עודיכ
 ♦הגלפתנ תינויצה תורדתסההו ,הדנגוא תעצה תא ,לצרה
 ליווגנז ילגנאה ידוהיה רפוסה םשארבו הדנגוא ידיסח
 יטסילאירוטירט ןוגרא ומיקהו תורדתסההמ ודרפתה
 *ירטב לארשי םעל ימואל תיב םיקהל הרטמל ול גיצהש
 םיטסילאירוטירטה שארב .לארשי־ץראל ץוחמ הירוט
 רמושהמ ןזח .י לש ויבא) ןזח בציתה ןילופבו השרווב
 רטידט תונויצ) .ס.ס םילעופ תעונת םג המק .(ריעצה
 הילא ףרטצנ המ ןמזל .הירוטירטב הלגדש (תיטסילאיר

 .ןיקריס ןמחנ םג
 לצרה לש ותומ ירחא השפש םסילאירוטירטה עגנ
 ,םיריעצהו םישישקה ,םינויצה לכ .קסנולפב עגפ אל

 םיגוחב זא רבגתהש םסישידיאה םגו ,ןויצ ינמאנ ויה
 רודהו ,ונתרייעב הזיחא לכ ול אצמ אל םיילאמשה
 תימואלה הפשב ,תירבעב ותוקידאב ראשנ ריעצה
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 דחא ךופהל םיעדוי אלכ יתמרג ינא קר .ונלש הדיחיה
 לש ריעצה ויחא ׳סקופ (השטיא) קחצי תא — ירבחמ
 יתרזחשכ :הככ היה רבדה .טסישידיאל ׳סקופ לאומש
 םע יחוכיוו יחושיגפ לע יתרפיס קסנולפל השרוומ םעפ
 סקופ קחצי .ןויצ ילעופ ברקב םיטסישידיא תצובק
 .םסישידיא םשב תארקנש וז תלווא לע תוממותשה עיבה

 אוהשכו .םהלשמ ןויגה םיטסישידיאל שי יכ ול יתרמא
 רצי תוחקלתה ךותמ ,ול יתרבסה — ,והמ :יתוא לאש
 ,ןכבו :יל רמא זאו .םיטסישידיאה תדמע ,חוכיווה
 םה עודמ ,ךפיהה ול ריבסהל זא יתלחתה .םיקדוצ םה
 טסישידיאל ךפהנ אוה .וליעוה אל ירבד ךא — ,םיעוט
 רחאל תחא םעפ דוע יל הרק הזכ רבד .יתרבסה ידי לע
 ,1933 תנשב ,ייחב תחא םעפ יתכלה :םינש תורשע המכ

 ,ינויצה סרגנוקל הפוריא חרזמב תוריחבה תמחלמ להנל
 ¬תהש ,םסינויזיוודה דגנ תנווכמ התיה יתמחלמ רקיעו

 ¬סהב ירקיעה קשנהו ,הפוריא חרזמ ידוהי ברקב טשפ

 ,תונויצה תמשגה יישק ןויצ היה תויבמופ ,תופסאב ,תרב

 לובג ילב שפנ תוריסמו םייצולח םיצמאמ לש חרכההו
 הפסאב הגירב םג ךכ לע יתרביד ראשה ןיב .ץראה ןינבב
 רמאו םיעברא ןבכ םדא ינולמל אב תרחמל .תינומה
 עמש הנושארה םעפבו ,ילש הפסאב שמא חכונש יל
 יתובישה .ינויצ תויהל לדחו — לארשי ץראמ תמאה
 עדוי ינאש םיישקה לכ ןיידע יתרפיס אל הפסאבש ול
 ¬תמ תונויצב יתנומאו — ,ץראב רמה ינויסנמ םהילע

 ...הנשל הנשמ תקזח

 תירב לש הנושארה הדיעוב יתפתתשה 1905 תנשב
 הדיעווה .קסנולפמ ןויצ־ילעופ ריצכ ,ןילופב ןויצ־ילעופ
 יקבלאנ בוחרב ,ןיקנבט קחצי לש ותיבב המייקתה
 ןיקסר ןויצ־ןב היה הדיעוב יזכרמה הצרמה .27 רפסמ
 ־יתשלפל דוגינב — ינויפיצנירפ םסיניתשלפ לע הצרהש
 בוכורב רב) םיסורה צ״עופ לש יטסונגורפה םסינ

 .(וירבחו

 לע התשענ ינויפיצנירפה םסיניתשלפה תרבסה
 לכ הארנ היה ילו — ,״יטקלאידה םסילאירטמה״ דוסי
 תרוקבב יתאציו ,יתוכאלמו הומתכ הזה ינויערה הנבמה

 ינויפיצנירפה םסיניתשלפה לש סוסיבה דגנ הפירח
 .טסידנובכ רבדמ ינאש יל ורמא יתא וחכוותהש םירבחהו

 ¬ילמ קלתסהל השוחנ יתטלחה התיה זא רבכ םלוא

 יתיכחו ,תובשומב לעופכ הב דובעלו הצרא תולעלו ידומ
 ;ותעיסנ ינפל וניניב ונרבדנש יפכ ,חמצ לש ובושל קר

 עסנ ,ץראל תולעל רבדנ אוה ףאש ,סקופ לאומש
 רבע — ץראל םשמ עוסנל םוקמבו ,הילגנאל םייתניב
 םינש ינפל רטפנש דע וייח לכ הב ראשנו ,הקירמאל
 רפוסל השענ ,תונויצה תא ירמגל שטנ הליחתב .תודחא
 תנשב הקירמאל יעיגהב .טסישידיאל ךפהנו ,שידיאב
 ןבומכ ותא יתשגפנ ,ץראהמ ישרגיה ירחא ,1915
 ,חוינויצל בש טאל טאלו ,ץראב ונתלועפ לע ול יתרפיסו

 — ״תיב״ ול הנב םגו ,הקירמאל רבכ רשקתנ לבא

 .קסנולפמ הקוחר אל הרייע — ץפרש תב םע ןתחתה

 •םינש אפור השענו

 םמוסרפו יבתכ טוקילב לפיטש ,זרא הדוהי רבחה
 ¬יהב" ;םיכרכ השימח ,"הכרעמב") םיכרכ רשע םינשב

 ¬עמ" ;םיכרכ השימח ,״ךרדו ןוזח״ ;א״כ ,״לארשי םחל

 םיאלפומ םירקמ ףוריצ ךותמ הליג ,(א״כ "יניס תכר
 ינפל תודחא םינש סקופ לאומשל יתבתכש םיבתכמ
 אלב ,הנש םישימח םהילע רמש סקופו ,הצרא יתולע

 .םמויק לע ללכ יתעדי ינאש

 יפל תירבה־תוצראל 1954 תנשב עסנ זרא הדוהי
 םישדח השולשכ הב ההשו ,ולש םירוענ רבה תנמזה
 .אלפומו הנושמ חרואב סקופ לאומש ר״ד םע שגפנו

 ורבח םע הרקמב שגפנ ץראל ובוש ינפל םידחא םימי
 ,ןילופב .ס.צמ םיקיתווה םירבחה דחא ,ץיבורוטנק םוחנ
 דרפיהל הצרו העשה וילע הקחד .בר ןמז ותא לייטו
 .הדעסמל ותא סנכיהל וב ריצפה ורבח ךא ,םדקהב ונממ

 ,קיצנוב תא תונחלושה דחא דיל ואר החוראה רמגב

 .החישל ותא ונסנכנו ,"ןויצ ילעופ" יגיהנממ דחא

 ץיבורוטנקו ,הדעסמל תסנכנ הרובח ואר תכלל ומקשכ
 ,סקופ ר״ד והז — הרובחב ןקזה ,התא האור :ול רמא

 ןויכמ .וילא עדוותתש יאדכ .ןוירוג־ןב לש ישיאה ודידי
 ,וכרדל זפחנ אוהו — רבד זראל רמא אל םקונ םשהש
 םואתפ ךא .סקופ ר״ד ינפל וגיצהל אל ץיבורוטנקמ שקיב
 השא וז התיה ״׳!הדוהי םולש״ ול ארוק לוק עמשנ
 ינפל התרש רשא ,סקופ ר״ד לש ותוחא תב ,הריעצ
 ־תעבגב הדבעש ח״מלפה לש הגולפב הנידמה תמקה
 סקופ .סקופ ינפל גצוה ךכו .הילא שגינ אוה .םייח
 הנעש המ הנע זרא .ןוירוג־ןב לש ומולש לע ותוא לאש
 ¬תכמ ודיב שיש סקופ ול רפיס םואתפ ךא .תכלל הצרו

 שיגפנ םיימוי רובעכ .ץראל ותיילע ינפלמ ןוירוג־ןבמ םיב
 רורצ ול רסמ סקופו תיה״מלפה תרידב סקופ םע זרא
 ׳ז" :ךיראת הארו — םיבתכמב ףדפד זרא .םיברכמ

 .(1904 רמולכ) ״ןושארה ינויצה סוגנוקל

 ר״ד ידיב הפטעמ דוע יתיאר" :יל בתכ זרא הדוהי
 ךשמהב .ג .ב לש הז םג םא לואשל יתזעה אל ךא סקוכ
 ־ןב לשמ והשמ דוע ידיב שי, :סקופ יל רמא החישה
 "שאה תליגמ" המסרפתנ הקירמאל יתאציש ירחא .ןוירוג

 בתכ ידיל עיגי אל אמש ששח .ג .ב .קילאיב .נ .הל
 התוא קיתעהו דמע ,תאזה הרישה הספדנ וב תעה
 ־בתכמ דרפיהל הצור יתייה אל .ילא החלשו ות דע ףלאמ
 רתיו השיגפה לש הפוסב .׳יל וריזחהו ותוא םלצ .הז די
 םישסח, : סקופ ר״דל יתרעה .יל ונתנו הז די־בתכ לע םג
 !אלפ :ךירוענ דידי יבתכמ לע תרמש תומימת הנש

 ףסוי דחא אלא םהילע םותח ןויריג ןב דוד אל ירהו
 אוה /ןילופב תידוהי הרייע ירענ ןיב רענ ,ןירג דוד
 ." ׳דוד רצונ תולודגל יכ ונעדי דימת, :תורצק יל הנע

 — םיבתכמה יל רוסמל רהימ ץראל זרא רזחשכ

 םיבתכמ יתחלשש ללכ יתרכז אל יכ .עתפומ יתייהו
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 יתייח :האילפה הברמלו .ץראל יתולע ינפל סקופל
 םע םימעפ המכ םש יתשגפנו ,הקירמאב םינש שולשכ
 םיבתכמ ודיב שיש ויפמ יתעמש אל םעפ ףאו ,סקופ

 .םהילע רמוש אוה יכו ינממ

 ליחתה אוהש דע וז השיגפמ םעפנ ךכ לכ היה זרא
 החגשה" השעמ איה סקופ םע השיגפהש ןימאהל

 ."הנוילע

 יתאצמ סקופמ זרא .י יל איבהש םיבתכמה תליבחב
 דחאבו .1904 ץיקב לצרה תומ לע ול יתחלשש בתכמה
 ינא ד״סרת ןוויס ט״י אוה וכיראתש ,הלא םיבתכממ
 ¬ובשה גחב "ארזע" תפסאב יתאצרה לע םקופל בתוכ

 תוהפ תצק זא יתייה .הזוניפש םע יתחכוותה הבש ,תוע
 .הרשע הנומש ןבמ

 :בתכמה ןושל וזו

 .הפיסא "ארזע" תדוגא הכרע גחל ןושארה םויב"
 גח ךרע רבד לע יתרביד .דיחיה םאונה יתייה יכונא
 ,תוינויצהו ונמע םויקל םסוחיו ,הרותהךתמו תועובשה

 תא רוכזתה ."לארשי־תריחב" רבד תא יתרריב םגו
 יתתנש ,ירואיב יפל יתאזה הריחב לע אזוניפש תלאש
 תמאבו .ותלאשל דוסי לכ ןיא ,תאזה הריחבל יכונא
 לש ןבומה יכ ,בשח אוה .הזה רבדב אזוניפש הגש
 ,ירבעה םעה רשואב קר ץפח ׳ה יכ ,אוה "ונתרחב התא"
 קר ןתנ ןכלו ,בקעיו קחצי ,םהרבאל ותירב תא ורכזב
 רשפא ויא ,קדצב אזוניפש לאוש הז לע .ותרות תא םהל
 תבוט קר שקבי ,תטלחומה תומלשה ,םיהלא יכ חינהל
 ,אוה הזמ .םייחצנה ויקוח תא הלגי םהל קרו ,דחא םע
 ,יללכ ךרע ןיא השמ תרות־יקוחל יכ ,איצומ ,אזוניפש
 ¬וח ץבוק םנה יכ ,דחא םע דעב ,יקלח ךרע םא יכ ,יחצנ
 םעל קד םימיאתמה םיילכלכו םייתרבח ,םיינידמ םיק
 ,"לארשי־תריחב" רבד והזו !ומויקל םיכרצנהו ירבעה

 יננהו ,יניע דגנ התע ןיא "אזוניפש" רפסה .אזוניפש יפל
 תלטומ יתעד יפל .דבל ןורכזה יפ־לע תאז בתוכ
 םעה עבטב םא יכ ,םיהלא ץפחב אל תאזה הדיחפה
 היה ,יעבטה ונורשכ יפ לע ,ירבעה םעה םא יכ ,ירבעה
 םילאידיאה תא ומצעב הלחתהב םייקל ,אוה קרו ,לוכי
 ןיב םציפהל ךכ־רחאו ,השמ תרותב םינופצה םייחצנה
 םא יכ חרכומ היה אל הזה רבדה .םלועה לכ
 ןוצר :םירקיע םיאנת ינש םישורד ויה הזל .רשפא
 ישפח ןפואב םעה חתפתה ול .תישפחה ותוחתפתהו םעה
 :רקיעה הזל ףסונ ולו ,ינחורו ירמוח דובעש ילב ,וצראב
 רבדה אצי רבכ זא יכ ,םעה לש ריבכהו ישפזזה ןוצרה
 לכב םיאצומ וננה הזל המוד ןויזח .תומלשב לעופל הזה
 םהמ ימ איה תחא וננינעל) עבטה וא םיהלאה .ןואג
 אל ,םילענ תונורשכב ןואגה תא ןנוחמ (יתמאה חוכה
 תוריצי םלועל תתל וצפחמ םא יכ ,ומצעב ול ותבהאמ
 ארוב אוה .(היפוסוליפב וא ,הרישב לשמל) תובגשנ
 — תמדוק הבשחמ ילב■ וא הליחת־הנוכב םא) חילש
 (ותורשפאב שי) חוכב רשכומה ,(וננינעל איה תחא
 היה ןורשכה םא היהו .הלאה תוריציה תא םלועל תתל
 א צ י — וחור־תדובעל םיחונ ויהי וייח יאנת ,חתפתי
 ןורשכה קנחיי תוביס הזיא יפ־לע םאו .ל ע ו פ ל ח כ ה

 (וניניב דוחיב .רפסמ ןיא םימעפ היהש ומכ) ינואגה
 .ונמע םע היה ןכ .ןוימטל אלפנה חכה ךלי — הזה
 ¬תה ךרדב יעבטה ונורשכ רצענ ונתוריח דובאב
 רבכ ראשה) .רכו תוינויצה תפאוש תאזלו .ותוחתפ

 ."(ךמצעב ןיבת

 ,רצק ןמזל ץראהמ חמצ המלש רזח 1906 ץיקב

 לש ותשא ונתאשכ — קסנולפ תא ונבזע ותא דחיו
 ךרדו — ,לחר התבו ,ץראב רבכ בשיש ,קיזיא החמש
 ,יאסידואה דעוב ונרקיב הסידואב .הצרא ונילע הסידוא
 ,םולבנייליל .ל •מ :םישיא השולש םע םש ונשגפנו
 ונאצמ אל םתשלשב .והיכרב רמו ןיקשיסוא לדנמ םחנמ
 יתאציו ,ץראל ונתיילע יעינמל הנבה לכ וננוהמתל
 ,יתודלי ימימ יל עודי היה ומשש ,יאסידואה דעווהמ

 םולבנייליל לש לודג דיסח םדוקמ יתייה יכ םא ,בזכואמ
 .ויתונורכזו וירמאמ תא יתארקש רחאל

 ונעגה תיסור הינאב םיב םייעובש לש העיסנ ירחא
 .ופיל (ו״סרת לולא ג״י) 6.9.1906 םויב

 ינב לכ ולע הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
 יתשי יחא ינש ,יבא — םייחב ורשאנש יתחפשמ

 .הצרא — יתויחא

 רחאל ,1920 .תנשב .1925 תנשב הצרא הלע אבא
 ¬יטנאה ילג ורבגו ,תורחל היסור תודבעמ האצי ןילופש

 ןוישר אבאמ תינלופה הלשממה הללש ,ןילופב תוימש
 אוה •1878 תנשמ ול היהש ,ולש יטרפה ןידה־ךרוע
 .הצרא הלעש דע תידוהיה הליהקה ריכזמ זא השענ

 -ללוסב תונובשח תלהנהב םינש המכ דבע ץראב
 .םינומש ליגל עיגהש דע — הנוב

 יתוחא תיבב ,בוכורוב תנוכשב 86 ןב רטפנ אוה
 יתייה ינאשכ ,13.5.1942 — ב״שת רייא ו״כ םויב ,הקבר
 יתוניכהו ,תידוהיה תונכוסה תוחילשב תירבה־תוצראב
 ןולמב תירבה־תוצראב תוינויצה תוגלפמה לכ תדיעו
 תארקנה תינכתה 1942 יאמב הלבקתנ הבש ,רומיטלב
 ¬ירד שולש הללכש תינכותה רמולכ ,הז ןולמ םש לע

 — :תוש

 !תידוהי הילעל י״א ירעש חותפל״ (א

 הילע,ד לע ןוטלשה תידוהיה תונכוסל רוסמל" (ב
 חותיפל השורדה תוכמסה לכ הל קינעהלו ץראל
 תומדא לכ לש ןחותיפ תוברל ,הניינבו ץראה

 !תובשונ יתלבה רובה

 הנבמב הרועמ ידוהי טלוונומוקכ י״א תא ןנוכל" (ג
 .םלועה לש שדחה יטרקומידה

 אבא יכ ,תיבהמ קרבמ יתלביק — 13.5.1942 לילב
 יתחלשו תירבה־תוצרא תא בוזעל יתלוכי אל — ,רטפנ

 — :אבה בתכמה התיבה
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 14.5.1942 ,קרוידינ

 .םיבהאנהו םירקיה — הננרו סומע ,הלואג ,הלופ

 ,םיקחרמב .רטפנ אבאש העידיה ילא העיגה הלילה

 ,םינורחאה םיעגרב ותטמ די־לע ידמע ילבמ — תודידבב

 אצמא אל התיבה יבושבו .ותכל ינפל ותוארל ילבמ
 ינאו ,המימי םוי םג ,יתוארל הצר המכ עדוי ינאו .ותוא
 .םינורחאה וימי ועיגהש וששחב יתוארל גרע המכ עדוי

 התמשכ ,ךליאו הרשע־תחאה יתנשמ יכ ,דואמ רצ ,רצו
 ןתנ הברה ,הברה .םא םגו בא םג יל אוה היה ,אמא
 ףתושמ היה הברה ךכ״לכו .הבר הבהא ךותמו — יל
 המכב ונממ הנושו ,רחא רוד ןב יתייה יכ םא — ונל
 ןושלל ,ץראל ,לארשי םעל יתבהא יתלביק ונממ ;םירבד
 לע ,ריעהרדצקב ,קסגולפב רשא ןטקה ונתיבב .תירבעה
 ׳םיפסאתמ ויה ,ינלופה רמוכה ןגל ךומסה ,םמושה ןגה די
 תויה םעו ,ונתרייעב רשא ןויצ יבבוח ,דלי יתייהשכ
 םינויצה דערמ ונתיב היה — לצרה לש תינויצה העונתה

 .ריעב

 — םיחוכיווהו םינוידה ןכות יתוניבה אל דועשכ

 ,ונתיב ללח תא האלימש ןויצ־תלחות תא יכותל יתגפס
 לש תוימוי םויה תושיגפבו תויעובשה תופסאה תעשב
 טחושה ,הפשי ,קיזייא החמש — ,םיישארה םינקסעה
 ותכאלממ יונפה ונמז לכ .םשארב דמע אבאש םירחאו
 יכרצלו — ,תונויצלו ןויצ־תביהל שדקומ היה ןיד־ךרועכ
 דלי יתייהשכ תמש ,הירא יבצ ,אבסמ .םיימוקמה רוביצ
 "רעיוסדה" יכרב לע ךנחתנש ,דרחו ליכשמ ,עבש ןב

 תירבעה ןושלל ותבהא תא אבא שרי — (ןוסלדנמ .מ)
 ןויצ בבוח היה (ילש) אבס םא רכוז יניא .התורפסו
 .תירבעה ןושלל הלודגה ותבהא קר ינרכוז .וימיב

 קיזחמ היה ,קונית טעמכ ,ןטק דלי יתייהשכ ,ינרכוז
 .קודקד יללכו תוירבע םילמ יל ןנשמו ויכרב לע יתוא

 ־ץרא לע המ רבד ויסמ יתעמש םא רכוז יניא םלוא
 קסוע רכוז ינא אבא תא םלוא ,ןויצ־תביחו לארשי
 .ינורכזב ורמתשנש ,ייחב םינושארה םימיהמ — י״אב
 היה ובש ,"שדחה, שרדמהדויבב וימואנ תא רכוז ינא
 םינויצה ישארמ אוה ףא — הפשי ורבח םע דחי ללפתמ

 תא ינא רכוז .םינש המכ ינפל רבכ רטפנש ,ריעב
 םילבקתמ ויהש ,"הריפצה״ו "ץילמה״ב תדמתמה ותאירק
 יבבוח לש תויעובשה תופסאה תא ינא רכוז ,ונתיבב
 שאר םהב היה — קיזייא החמשש ,םינויצו ןויצ
 ולעש םינושארה ןמ היה הז קיזייא החמש .םירבדמה
 ימחלה־תיב לחר לש (גרוחה) היבא היה אוהו ,ץראל
 םינש ששו םישולש ינפל ץראל דהי התלעש (ןיקלנ)
 ינא רכוז .(הנורחאה המחלמה תעשב ץראב תמ אוה)
 וידיכחמ — לצרה לש ותעפוה םע דימ היה אבאש
 םא ,לצרהו םעה־דחא ןיב סומלופה תעשבו ,םיבהלנה
 רפוסה תא דואמ דביכ דימתמו קיתוו ירבע ארוקכ יכ
 וז ,הדנגוא תלאש העיפוהשכ םלוא .םעה־דחא קהבומה
 םירוהרה לכ ילב היה — ץראל ינא יתילעל המרגש
 ארקנש יפכ ,"ןויצ־יגויצ" לש םימחולה דחאל םיסוסיהו
 יליפא ,לארשי־ץרא תרמהל ףקות לכב דגנתהו ,זא

 .תרחא "הירוטירט״ב ,תינמז

 ,קסנילפמ םיריעצה םירענה ונאשכ ,בונישיק רחאל

 יתדמע ינאו ׳קשנ ונשכרו תימצע הנגה יאשחב ונדכי
 אבא עדי — ונתיבב קשנה תא יתאבחהו ןוגראה שארב
 היופצה הנכסה בטיה עדי יכ םא ,ידעב עיפה אלו ,הזמ
 האג היה אוה ,ךסיהל .רבדה הלוגי םא ודמעמלו ול
 םזילאיצוסה תא יתפרצשכ .וב לפטמ ובבש הזה השעמב
 דגנתה א*י לבא ,יתא אבא םיכסה אל — ילש תונויצל

 ןוירוג־ןב דוד לש ויבא ,ץרג רודגיבא

 הצר אל םנמא אוה ."בטומל יתוא ריזחהל" הסינ אלו
 לאידיאה .תירוביצ תונקסעב ךכ״לכ קוסעא הז יליגבש
 ¬טצהו ,הטיסרבינוא רומגאו טנדוטסל היהאש — היה ולש

 תויהל תבמ־לע ץראל תולעל יתטלחהש ול יתעדוהשכ רע
 אוה יכ ,השק הבזכא וליבשב התיה וז יתטלחה .לעופל
 .ךפ־יהל ;יל עירפה אל םלוא ,םסרופמ דמולמל היהאש הווק

 תא יל רדיסו ץראל תולעל םישורדה םיעצמאה יל ןתנ
 ול םירקי ויה ץראהמ ינממ לביקש םיבתכמה .העיסנה
 אורקל םיאב ויה הרייעה ישנא לכו — דואמ דואמב
 םהמ םיבר) הבר הבהאב םהילע רמוש היה אוהו ,םתוא
 ןמזה ךשמב וכלה המכ םלוא ,ונתיבב םויה דע םירומש
 רזחש ,ונריע ינבמ דחא יפמ עמש רשאכ קרו .(דוביאל
 ידגבו םחלל בערו ץראב חדוק ינאש ,קסנולפל ץראהמ
 ."התיבה" בושאש בתכמ יל בתכ — ,םייולבו םיעורק

 ,םילשה ,ןובשחב אב וניא רבדהש ול יתרבסהשכ םלוא

 לודחל ונממ יתשקבשכ ךא ,ףסכ יל חולשל הכינ יכ םא
 — ץראל תולעל וייחדנולח השענ זא .לדח — הזמ םג

 םלועה״תמחלמ הצרפ םייתניב ךא .החפשמה לכו אוה
 השס־לאמ׳ג ידי-לע ץראהמ יתשרוג ינא .הנושארה
 היסורב ורזפתנ החפשמה ינבמ םיבר .הקירמאל יתדדנו
 רחאל קרו — ,המחלמה תואלתו םישורגה לגרל —
 םירחאה יידלי לכו ומצעב אוהו ,וייחדבולח םק המחלמה

 .ץראל דחא דחא ולע

 עיגנ ונלוכש יאוולהו ,םימי-עבש םנמא היה אוה
 ודי-לע יתדמעש ילבמ קלתסנש דואמ רצ םלוא .ותבישל
 .רקי בא היה אוה-בוצע .םינורחאה םיעגרב

 רשי םדא היה אוה .ןמאנ ידוהי היה אוה .הבהא אלמ
 יבישב .חותפ היה ובלו ,םירחא רעצב רצימ ,בל־בוטו

 — .םעפ ףא והארא אל .דוע והארא אל התיבה

 .אבא .הבהאב םכתא קשנמ יבא

 ׳;י ,רסנול



 חמצ המלש

 תודיסחה

 החיתפ

 םחותמ ימוחת .וב םניאש םירבד ירמאמב שקבל ויא
 ,יתדלומ־ריעב הרבעו תודיסחה תויווה — וידדצ לכמ

 ־תופרשמ שאב המימשה התלעו םלועה ןמ הקלתסנש
 המוד וילוגלגבו ותעונתב ינחור ןויזח אלא .םינשבכה
 ולוכ ,ןהמ דחא" התא לטונש ןוויכ ;םיזוגא לש לגל
 קודבל יתלחתהשכו ."הז לע הזב ןיאבו ןישקשקתמ
 הקידב יתוא הכילוה דימ ,קסנולפב תודיסחל עריאש המ
 ¬בדהו ליאוה ;ימוחתל ץוחמ םינושו םיבר םינינעל וז
 היה אלו .הזב הז "םיעולק״ו הזל הז "םירשוקמ" םיר
 םירבדה וכרא ינוצרב אלשו ;םהמ םלעתהל יל רשפא

 .רעושמה ןמ הלעמל

 ,ימע ועייסש םירפסה תא ןייצמ ינא רמאמה ףוגב

 ןמ אל תובורק םיתעל איבמ ינא םהב בותכה תאשו
 ,הז םגו ;רחא רוביחב ונממ אבומה ןמ אלא ,ופוג רוביחה

 בתכבש וא הפ־לעבש תודעו .אוה יוקיל ,ינא הדומ
 האיבמ ינא םלועל ,יריע־ינב םירבחמו םידידימ יתלביקש
 ,"דע יפמ דע" תניחבב יהירה תאז לכבו ,הרמוא םשב

 .הכרצ לכ הרורב הניא אליממו

 .םמוקמבו םנמזב תוערואמה תא ןתיל יתלמע תובר

 וענמ יל ודמעש םיטעמה תורוקמהו יתעד־תוינע לבא
 יתחרטש יפ לע ףאו .ותומלשב ןויזחה תא שרפל■ ינממ
 ¬פנ אל תומותס־תוישרפ המכו המכ ,יתשרדו יתלאשו

 .דבלב תורעשה לע ךמוס ינא יחרכ לע םימעפו ,יל וחת

 רתיה תאו רסחה תא ינומכ עדויו ריכמה םדא ןיאו
 .הז ירמאמבש

 1790—ן״קת .א

 ט״שעגוד תריטפ רחאל הנש ׳ל

 הדמעמ לע תודיעמה תודועתה תובר אלש יפ לע ףא
 התיצחמב קסנולפבש תידוהיה הליהקה לש ינחורה
 ונדיבש טעמה ןמ ןכ יפ לע ףא ;ח״יה האמה לש הינשה
 תקולחמב תברועמ וז הרייע ןיאש ,רמול ונא םיאשר
 ¬תהשמ ,הלודגה ןילופ לכ הפיקהש תודיסחה םע הדלג

 תא תשבוכו וז ץראב תרעוס׳ השדח הרות התוא הליח
 היתוחוכב ךכ לכ קסנולפ תחטוב ,המוד .היבשות תובבל
 הל ןיאש ,היגהנמבו היתונומאבו היתועדב ,םיינחורה

 קסנולפב

 וליפאו .היפדורו תודיסחה ימירחמל הדי ןתיל ךרוצ
 בל־תובידנו תונלבס ךותמ הירעש איה תחתופ םימעפ
 אלו הארי אלו ,וז העונת לש היחילשמ המכו המכל
 םיאיבמש םישדחה םיסומינהו תוטישה ינפמ תעזעדזמ
 ־רפו היסחוימו הינדמלו קסנולפ לש הינבר .םהמע וללה
 ¬מושו םידיפקמו ויה םיקהבומו םימלש םידגנתמ היסנ

 רכזו ןמיס ןיאו ,םהייח חסונו םהיתובא תרוסמ לע םיר
 ."רמאש ךורב״ל "ודוה" םידקמה םכותב דחא ןינמל וליפא
 םע הליהקה ךותב ןודמו בירל רכזו ןמיס םג ןיא לבא

 .הכותל םיאבו םיצרפתמה חסונה־ינשמ

 -דיגמה לש ותבישי םוקמ ,בוקאמ ריעה ירהו
 "םיצירע־רימז" סרטנוקה לעב ,םסרופמה דוד םירשימ

 םימרחהו גורטקהו ,קסנולפמ הקוחר הניא ,(ח״נקת)
 .היתוביבס ריוואב םירסנמ םשמ ואציש יודינה תולוקו

 ¬ילשה ,קסנולפ לש המוחתב תעגונה ,קסלעשאנ הרייעה

 רשע) ה״סקת תנשב רבכ הלש םיצוקה תליבח תא הכ
 ־דיגמה" לשו "ןילבולמ־הזוחה" לש ותריטפ םדוק םינש

 םיזכרמ השולש — "החסישפמ־ידוהיה" לשו ״ץינזוקמ
 (ןילופב תודיסחה לש הנושאר תוטשפתהל םילודג
 תועודי .בוקאממ האציש תחקלתמה האנשה־שא ךותל
 לש הברו בוקאממ דוד דיגמה הזל הז וחלשש תורגיאה
 קתעהו ..." .1ןנזופמ ןמלז המלש ר״רהומ קסלעשאנ
 תרותב הגוהה ,םימת קידצה ,ג״הואמה ילא בתכש המ
 ־דיגמ) מ״מ רתסנבו הלגנב םסרופמה ,הלילו םמוי ,ה
 ךליל הלילח ,ינב יבוהא ןכל ...י״נ ווקאמ ׳קי (םירשימ
 יווחטמכ םקיחרהל קר ,םתביתנמ ךלגר ענמ ,םכרדב
 קתעהב םירמאנה םירבדה לע ףיסוהל יל ןיאו .תשק
 ןקזכ ןודינ וירבד תא הרממהו ,ל״ז דיסחה ןואגה תרבד
 ׳קה ש״וד ךיבא שפנכו ךשפנכ ,םולש הז היהו ארממ

 .* ״ןינזופמ ןמלז המלש

 לא בוקאממ דוד דיגמה לש ובתכמב .תרחא דועו וז
 ־אכעשטב ,תרחא ריעב רבודמ ל״נה קסלעשאנ ק״דבא

 ,ד״שת ריבד ׳צו,ד "תודיסחה תודלות" ,בונבוד ןועמש .1

 .462־461 ׳טע ,ביבא־לת

 ¬ראוו ק״קד ם״רו ד״בא "המלש תדמח" לעב אוה אוה *

 .׳ד ןמיר (רזעה־ןבא) ע״הא קלח ,ל״נ<ד רוביחב יתאצמו .הש

 :רה ידידיל" ;ןנזופמ ןמלז המלש ׳רמ המושת ,7 ׳מע /ד ףד

 דוד ה״ומ דובכ םסרופמה קידצה יקבו ףירתה ג״הואמה
 התיהו התיבמ הכלהש השא (וינעב) עוואקאמ ק״קד מ״מ י״נ
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 וליפא הנורחאה וזב שיו ,קסנולפיל דואמ הבורקה ,בונ
 ־אממ דיגמה לש ונושל הזו .התנכש םש לע יורקה בוהר
 הזה תכהמ דחאו !תועמוש ךכש םיינזאל יוא. :בוק
 ¬רפה בל םיכשומה תונימ ירבדבו ,עוואנכעשטל עסונ

 יונישב םיללפתמ םוסרפבו םידיסח ןינמ םש עבק םיא
 םדא הנשי אלו (ורמאש המ) א״שמ לע םירבועו ,חסונ
 לש ומורב םידמועה (םירבד ראש) ד״ש דבלמ ,׳וג
 רובע ירחא עמש תאירק ןמז שפנ טאשב םירבועו ,םלוע

 ."ולוכו ברעב םיללפתמ החנמו ,הלפת ןמז

 ¬זמבש ,םיאור ונא הלעמל יתאבהש םירבדה ךותמ

 (בונאכעשט) הנופצבו (קסלעשאנ) קסנולפ לש החר
 ־רימז" לעב תיצהש תקולחמה שא תכלוהו תחקלתמ
 הימשב .לודג־ןילופב םידיסחל םידגנתמ ןיב "םיצירע
 .ךבאתמ וניא וז הקילד לש הנשע וליפא קסנולפ לש

 ותואב תגהונש תונלבס לש הדימל היאר שי ןיפיקעבו
 ¬רופמה ןמ ."חסונה־ינשמ" יפלכ וז הרייע ,בוריקב ,ןמז

 בושחה החילש היה בשטידרבמ קחצי יול יברש ,תומס
 ,לבוקמה יפל ,ומצע אוה .ןילופב תודיסחה לש ןושארה

 (1740) ק״ת תנשב ״ץשומאז לילגב ,תאז ץראב דלונ

 רחא םינש המכ .ל״נה לילגה לש ובר ,ריאמ ׳ר ויבאל
 ־א״מקת) בר היהו ןילופל רזח היסלופבש קסניפמ ושוריג
 ־הה לש הרוגינס היה עודיכו ," בוחילי׳ז ריעב (ד״מ

 ."...תונזל ול הדחייתנש טושפ 'יהו ,לייחה״ישנאמ רחא שיאל

 ־דיגמה ןיבל קסלעשאנמ ברה ןיב בורק עגמ ,עמשמ

 •"תכה תסידר״ל ץוחמ בוקאממ םירשימ

 קחצי ׳ר קסנולפ ק״קד ד״באש ,םש יתאצמ רחא דצמ
 ברה ךבראוא קחצי ןב םייח ׳ר לש ונב ,(הלציא די יורקה)
 ׳ד לע "םייח־ירבד" רפס רביח (ע״קת—ו״טקת) ץעצנולמ
 ׳"םיליבגה־תכרעמ" ןעדלאוו ןרהא ןייע) "ךורע־ןחלוש" יקלח
 ברהו הלאש לאוש ,(ב״נר ףיעס 'א תוא 1864 אשראוו

 : 8 ׳מע /ד ףד ,׳ה ןמיס ל״נכ ;הבושת בישמ קסלעשאנמ

 קציא י"רהומ יקבו ףירחה םסרופמה ג״הואמה ברה ידידיל"
 תווחל יתאמ לאש רשא רבדה לע ,קסנולפ ק״קד ד״בא י״נ
 תיבב הבשיו התד רימהל התצר רשא ,דשאה רבדב יתעד

 ."הלעבל תרתומ םא ,התדל הרזח ב״חאו המ ןמז רמוכה

 ןמיס ,(תונוגע־תנקת רזעה־ןבא) ע״קת ע״הא קלחב בושו
 ,"רהומ גלפומה ןואגה ברה דובכל" :73 ׳טע ,ז״ל ףד ,ו״כ

 הנוגע השא ןידינב ושדק ירבד לע ,קסנולפ ק"קד ד״בא קציא

 ."...םינש המכ הלעבמ

 קסלעשאנמ ברה ןיב עגמ הרותו ןיד יקסעב ,רמוא הווה
 .םולכ יתאצמ אל "תכה יניינע״ב לבא ,קפנולפמ ברה ןיבל

 ־תשודק לש ותדלומ־ריע םיעבוק ןעדלאוו יקצדורוה *
 ירמאמב ךלוה ינא לבא ,היצילאגבש בוקאסוה הרייעב יול

 .םולכ הנשמ וניא הז םוקמ יוניש ינינעלו ,בונבוד ירהא

 תונבר םידקמו רדסה תא ךפוה ןאמרביל .ח רמ ••
 קחצי יול ד לש תומכסה ךמס לע ,קסניפ תונברל בוחילי׳ז

 לעו ,"באחליז ק״ק הפ" תומותחה ,ד״לקתו ב״לקת תנשמ
 ."קסניס ק״ק הפ" תומותחה דועו א״מקת תנשמ תומכסה ךמס

 יל ןיאו ליאוה .בוחילי׳זל קסניפ יתמדקה ןכ יפ לע ףאי

 םע השראוול הכומסה הגארפב לודגה חוכיווב תודיס
 ,ונל עודי הנהו .ןגובלנצאק םהרבא ׳ר קסירבמ ברה
 ׳ר לש ("םהרבאל חמצ") ורוביחל ןתנש המכסה ךותמ
 רניבמוג ילבא ׳ר לש דכנו ןינ) רקצנילפ יולה שריה יבצ
 ־תשודק לעב השע בוש ו״נקתבש ,("םהרבא־ןגמ" לעב
 "קצנולפ ק״קב תבש יתבושמ תויהל הרכוהו" ,ןילופב יול

 ךלהו בוחילי׳זמ אציש רחאל םינש הרשע תחא רמולכ
 איבא הברחה ונריעל ןינעה תובישח םושמו .בשטידרבל

 :־ הנושלכו הבתככ המכסהה תא

 ןילופ תונידמב ירבע ידימ ,ילא בורק יכוליה ךרד
 יתבושמ תויהל יתחרכוהו ,ךרדה תא יבצ יל קיספה ,לודג
 דחמ דובכ לצא ןזיפשוא יתייהו .קצנולפ ק״קב תבש
 ברה ה״ה (וז הבריק דצ הזיאמ יל עודי אלו ,ינתוחמ)
 ש״כ חבשל םסרופמה דיגנה שארה ,גלפומהו אלפומה
 רשא ורוביח תא יל הארהו ,י״נ יולה שריה יבצ ר״רוהימ
 ארקו ,השודקה ונתרות לע ינועמש טוקליה לע רביח
 ה״ה ונקז ויבא םש לע "םהרבאל חמצ" לארשיב ומשב
 ,םהרבא ןגמ לעב לגס אבא םהרבא ו״המ םסרופמה ןואגה

 םוקמ לכבש ,ומע ׳הו וירבד תא אמצב ןיתוש ונא רשא
 המכסה ןתילמ ידי ךושמל דימת יכרדש ףאו ,ותומכ הכלה

 אנידל עגונ רוביחה הז ןיאש ליאוה ךא ,םישדח םירפכ לע
 המו ,אתדגאבו םירמאמב ,אתוילעמ ילסב שורד ךדד קר
 ינואגמ תומכסה ול שיש ל״נה ץ״ררומ דיב יתיארש םג
 ק״קד מ״רו ד״בא ל״ז י״רהמ חונמה ןואגהמ טרפב ונינמז
 לע .(םידגמ ירפ) מ״פ לעב (רדאד טרופקנרפ) א״דפפ
 ומע ןוכת ידי ףאו ,אנל םיכומס ןיד ןמ לכ יתרמא ןכ
 דובכל רבדמה ד״כה ,סיפדה חיזמ לע ל״יה ורפס תולעהל
 רשע השמה ׳ב םוי ,םותחה לע אבה ,־ידמולו הרות

 .ק״פל ,רושימ .חרואב ינחני ךרבתי איה טבשכ

 .ל״צז ם״רהומ ןואגהב קחצי ייל ׳קה ,קצנולפ ק״ק הכ

 תומכסה עשת שי "םהרבאל חמצ" רוביחב הנהו
 תיעיברה קחצי יול ׳ר לש וז ,םנמזב םינברה ילודגמ
 התעש יסל וניא הז רדסש יפ לע ףא ;ןרדס יפל איה
 יפל רחאמו םידקמ רבחמה אלא ,המכסהה תניתנ לש
 התובישח תדדומה איהו ,ודיבש תדחוימ הדימ־תמא
 הנומו טרפמ ,גוהנכו .הנתונל םוקמ תעבוקו המכסהה לש
 ־לעב לש םיראתה תא תחאו תחא לכ שארב רבחמה

 יול־תשודקה לש וייח תודלותב ת״מותה בשייל תוכמכ םוש
 .יקצדורוה ,בונבוד — םיבר ירחא ירבד יתיטה ,ןהב עירכהלו
 "אקפנ ןיא ונינפלש ןינעל םוקמ לכמ .םירחא דועו גרבניצ

 ךכ ןיב .וזל וז המדק וא קסניפל בוהיליד המדק םא הנימ
 וישרשו "לודג־ןיליפ" עקרקל קחצי יול ׳ר רבוחמ ךכ ןיבו
 הרות דומיל ידי לעו בוטרבלב הנבש ותיב ידי־לע ;הב םיקומע
 -יזבש ותונבר ידי לעו ;וז ״אטוז םילשורי״ב דמלש המכחו

 ןילופב ורוקיבו קסירב לש הבר םע הגארפב חוכיווהו בוחיל

 .םירחא םידדצ המכו המכמו ו״נקת תנשב

 רוביה ,"םהרבאל חמצ" ,רעקצנילפ יולה שריה יבצ ׳ר .2
 ואיבהו רזח ,ז״נקת השראווב סופדל אבוה ,ינועמש טוקליה לע
 ;׳ו־׳ה ׳םע ,ה״צרת ,השראו .ד״יה זומצ בקעי ודכנ סופדל

 לאקזחי יבצ ׳ר תאמ 'הדשה חמצ" סרטנוק הוולנ ופוסכ
 .השראווב םינברה דעווב ,ד״יה ,והאזלכימ
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 תמכסה" :ונושל הז יבשטידרבה לש השארבו .המכסהה
 (קזחה שיטפ) ה״פ י״נ דיסחה םסרופמה ןואגה ברה

 ־ידראב ק״קד מ״רו ד״בא ו״רנ קחצי יול ה״ומ ש״קכ
 אצמנ וניא "דיסח ה" ראות ותוא :הארו אצו .״בושט
 לעב לש ותמכסה שארב וליפא .דבלב הז םוקמב אלא
 ודבא ורודב םסרופמה ג״הה תמכסה") "םידגמ ירפ"
 ה״ע י״נ קהבומהו ללוכה םכח [ונברו ונרומ וננודא]
 ד״בא ףסוי ה״ומ ש״קכ [קזחה שיטפ] ה״פ [ינמיה דומע]
 יניעב הבורמ התובישח יאדווש ,("א״דפפ ק״קד מ״רו
 טרופקנארפמ םימואת ףסוי ׳ר ןכש ,"םהרבא חמצ" לעב
 ־לעב תא וליפא — אוה םהרבא ןגמ לש ושרפמ רדא׳ד
 ,רמוא הווה .דיסחה ראותב רטעמ וניא הז המכסה

 יטרפ ראות ןיעמ ;הז םוקמב וז הבית הבתכנ ןווכתמב
 ותדימ אל תודיסחהש לארשיב םדא ןאכ :ךעידוהל אבה
 םהמע רשא הרובחה־ינב לש םישדח הטישו חסונ אלא
 דגנתמ יולה שריה יבצ יכ עודיו עודי ירהו .הנמנ אוה
 ־תיב קסנולפב הנב * היעשי ׳ר ונתח .היה רומחו רומג
 הנוכמהו ,(1802 — ב״סקת תנשב) דואמ האנ שרדמ
 לע זירכה ודסיימו ,"שרדמ תיב עטשרעטניה סאד"
 רחא חסונ םושב וב ללפתהל רוסאש שרופמ רוסיא
 ששוח שריה יבצ ׳ר ןיא ןכ יפ לע ףאו .זנכשא חסונמ
 ,קחצי יול ׳ר תאמ ו״נקת תנשב ורוביחל המכסה לבקל

 .וילע םיעטמו ובש דיסחה תא הליחת הנווכב ןייצמו
 המוציעב רמולכ ,ונמזבש ,הרורב תודע ןאכמ ינמודו
 ,ןילופב םידיסחו םידגנתמ ןיב הלודגה תקולחמה לש
 םוש ,םידגנתמ לש הליהק איה ףא ,קסנולפב היה אל
 בהלנ דיסח לש המכסהב רדהתהל לוספ אלו ששח
 תודיסח לש החילש אוהו ,שטיריזמ :חסונ תודיסחל יאנקו
 הריתי תובהלתהב הירקיעו ובר תרות ץיפמו ןילופב וז
 לדוגלו .הז המכסה־לעב לש וגוסמ — הבר תוריסמבו
 תנש התואמ תרחא המכסה הדצב אצומ התא ,ןוהמתה

 עוולעזו יקאזמוו ק״דבא ו״רנ אדוהי ׳ר" לש :ו״נקת

 ¬מה "עוולעז״ו "יקאסיוו" ןתוא — ״קסטיזדארג ק״קדו

 ינבר (א״מקת—ב״לקת) וזירכה ןהידיריבש ,תומסרופ
 דגנכ תוחמשה תאו םימרחה תא א״רגה םשב אטיל

 !תכה

 ןרוקמל יתזמר רבכ ? ןכיהמ הז בל ץמואו וז תונלבס
 לש תוטשפתהה ךרד .ירבד תישארב וללה תודימ לש
 תורייעבש "שדוקה־ילכ" שוביכ ויה היסיסהתו תודיסחה
 ־יטושפמ ידוהי ,הרירב תילב ,םהילא ףרצלו םירעבו
 תוסנכה ראש וא רשבה םכמ רכוח) הלודגל הלעש םע

 לש וסיג היה — תחא .הז היעשי ׳רב תואסריג יתש ״
 הסריג יתטקנ .היה ונתח — תחאו /־םהרבאל חמצ״ לעב
 "םהרבאל חמצ" לעב הגומ ותמדקה ףוסב ליאוה ,הנורחא
 ¬חמל אוה ם י י ח" :ול הדליש םידליה תא רפוסו ותשא יחבש
 ¬הו ;׳יתלועפל רכש שי לבא ;׳יתרוהנל ריאמו ; ׳יקיז
 ¬ולש רמולכ — ״ילובגל היעשיב ;׳ילעב תא ה י ח ת המכח
 .היעשי הלעבש היח תחא תבו ילבאו דיאמ ,םייח :םינב הש

 הניא וז ךרד .רוביצה לע אשנתהל ותוואתשו (הליהקה
 תא "שדוקה ילכ" ועבק אלש ןוויכ .קסנולפב ךרד
 אל ואב שדחמ םיריבגהו ,וז ריע לש ינחורה הפוצרפ
 ,טחושה ,הארוהה־הרומ ,ברה .ילכלכה הדמעמ תא ועבק

 ,דתיה .הז םוקמב טעומ םחוכ שדחה סנרפהו דמלמה
 הרישע ,ןינמ־תבר תחא החפשמ העש התואב קסנולפב
 יפל תינבר־תינרות ,דואמ תינדמלו דואמ תינסחיו דואמ
 הריבגמו תקזחתמ התיהשו ,התעדב הפיקתו היתופקשה
 חבושמהו רחבומה ןמ היכודישב תינחורה התוכמס
 ונמדזנש ךותמ ,ולא תוחוכמו .הנמז תודהיבש םסרופמהו
 תעבוק איהש החרוכ לע ,דחא םוקמב הלודגו הרות הב
 -יתב התנבש איה לבא .הליהקה לש הפוצרפ תא

 התנק ,הלש הקדצה תודסומ הדסי ,ריעה לש תושרדמ
 ,היכרצנל הסנרפ הנתנ ,הלש ןימלע־תיבל הדש תקלח

 .המית המו .תחאכ הבישי־ישארו םיריבג ויה הינבו

 .היכרצו ריעה יקסע לכב תערכמה םג ,רתיהש

 םירומג םידגנתמ לש החפשמ ,וז החפשמש ןוויכמו
 ינפמ תארייתמ הניאו התעדב איה הפיקת אליממ "דתיה
 .הכותמ הצרפלו הפיקהל תולדתשמה תושדחה תוחורה

 ףאו רקיע וניאש ,רבד דוע ףיסוהל שי הלא לא
 תודיסחה יפלכ "תונלבסה תא טעמב קזיח ןכ יפ לע
 ,וז החפשמ לש התרוסמבש ךכ עריא .קסנולפ תליהקב
 ,דתיה ,"םהרבא־ןגמ״ה הדסיימ־,דיבא־תיבמ התשרומב
 ׳רש תומסרופמה ןמ ןכש ,רתסנה ידומילל הכישמ
 אוה דבלב ןורחא קסופ אל רניבמוג ילבא םהרבא
 ינפגסה רתסנה דצל וז הכישמ .*"לודג לבוקמ םג אלא
 םייח ה״ומ ןואגה ןתח ,דוד ׳ר לש - ותאווצב אצומ התא
 .(1754) ד״יקת תנשב הבתכנש ,ל״ז ״םהרבא ןגמ״ה ןב

 אלש ,וז הלמ לש העמשמ ןיא "תונלבס" רמוא ינאשכ *
 םיפירחו ויהש יאדו — העשה יגינעב קסנולפב םיחוכיו ויה
 ¬תמ ןיב םולכ עריא אלש העמשמ ןיאו ;דואמ םירעוסו ויה

 הברהו םירבד ועריאש יאדו — וז ריעב םידיסחל םידגנ
 :םינקז יפב רפוסמכ דחא ערואמ המגודל איבאו .םירבד

 ןושיעה לע רומג רוסיא היה ׳יעשי ׳ד לש שרדמה־תיבב
 תועשב אל (םידיסחה יפלכ ןווכמ הז שרופמ רוסיא םג יאדו)
 דיסח אב םעפ הנהו .דומילה תועשב ףא אלא דבלב הליפתה
 תא איצוה .הניצה ינפמ םמחתהל שרדמה־תיבל סנכנו ריעל
 ול ורמא .ןשעמ ליחתהו (ךעביצה) ולש הכוראה תרטקמה
 חיגשה אל .ןושיעה לע ןאכ רוסיא — שרדמה־תיב־ישבוח
 יזיפה,ד ןיב םירבדו ןיד ולפנו .ןשיעו ףיסוהו שקעתהו םהב
 תעשבו שרדמה־תיבמ חוכב והואיצוהו והולטנ ,םירוחבה ןיבל
 הז רובידב אלא .החקרמכ ריעה התיהו .וב ולבח םג השעמ
 םימרחו םיחא־תאנשו תקולחמש ,רמול יתנוט "תונלבס"

 .קכנולס תליהקב ויה אל הלאב אצויכו

 לאיתוקי ׳ר דיעמ ךכלו ,וז העדב םידיסחה וליפאו "
 לש ותריטפ תעשב" :ז״פק ףד ,״העד רוד״ ורפכב ראהלאק
 ׳ר ,םהרבא ןגמ ׳ס רבחמה, :רמא ס׳הרש ביל ׳ר ק״הררה
 .׳יתמא קידצו יתמא לבוקמ ,יתימא ןואג ׳יה ,רשילאק ילבא
 חמצ" סרטנוקב אבוה ."םירבדה הלא ורבדב האצי ושפנו

 .2 ןייע — 'ט ׳מע ״םהרבאל

 .׳ז ׳ו ׳מע (2 הרעה ןייע) ״הדשה חמצ״ סרטנוק .3
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 קסנולפב !ימלעה־תיב

 וקדוב ףסוי תאמ םושיר

 רודל רודמ הרבעו שריה יבצ ודכנ תיבב הרומש !דתיהו

 אצומ התא "םהרבאל חמצ" רוביחב םג .חמצ תחפשמב

 הליפתב יוניש ךכיפל .וללה רתסנ ידומיל לש םהיתובקע

 ןמז לכ ;האנק־שא םבלב הלעה אל י״ראה חסונ יפל

 ידיחיל ירה היחי־תליפת אלא היסהרפבו ךינמ״ב הניאש
 אלש יפ לע ףאו .הז חסונ וריתה םינברה םג הלוגס

 יבמופב ול ודגנתה ףאו םריעב יוניש סינכהל ומיכסה

 אל ירה ,(היעשי ׳ר לש מ״הבב רוסיאה) ול גייס ושעו

 וליפא םינמזה ךשמהבו ,תומרחו תופידרל םדי ונתנ
 יפכ ,םהיתונבו םהינב יכודישב םידיסח םע ורבחתה

 .ואוביש םירבדב הארנש

 ט״ירת-ה״עקת .ב

 התיעצמאו ט״יה האמה תישאר

 םינשה םישולשבו ה״יה האמה לש תונורחאה םינשב

 ןילופ בל םישובכ רבכשכ ,ט״יה האמה לש תונושארה

 ¬צחה שולש ידי־לע יחרזמ־ימורדה הקלח לכו הלודגה

 לש הברעב ונאו ;החסישפבו ץינדוקבו ןילבולבש תור
 ¬רמה לש םהידימלת ידי לע תערכמו הינש תוטשפתה

 קסנולפב תולגל ונל רשפא יא ןיידע — ל״נה םיזכ

 ¬ושו וז ריע הפיסומ .וללה תוערואמ לש םהיתועפשה

 ינפב תדמועו הפיסומו ,הטקש חורב הייח־חרוא לע תרמ

 אלבו חרוט אלב היתוביבס תורעוסה תולודגה תורומתה

 .שפנ־תדרח אלבו תואקתפרה

 הגיהנמ ליקנערפ םימואת ףסוי ׳ר םינש ןתואב

 ךורב ה״ומ ויבא .הסנרפו קסנולפ תליהק לש ינחורה

 לעבו קינפיילו עצינשיוו לש ןבר ליקנערפ םימואת

 יולה םייח ׳ר ונתוחו ;"םעט־ךורב" ׳םה לש רבחמה

 ףסוי ׳ר ,המוד ."םהרבאל חמצ" לעב לש ונב ,חמצ

 שיו ,(1795) ה״נקת תנשב ונתוח תיבל אב ליקנערפ
 חמצ" רוביחל תומכסה םינתונה םע .וז יתרעשהל דוסי

 ־שיוו ק״ק הנוח ליקנערפ ךורב ׳קה" םג הנמנ "םהרבאל
 המכסהה ףוגב אלא ."עקנחאב זיירק ארקנ לילגהו עצינ

 ק״פל אה ןונ״קת לולא דוי ׳ג םוי" — התניתנ םוקמו ןמז

 שריה יבצ ר״רוהמ" רבחמה לעבו ."קצנולפ ק״ק הפ
 ברה (ינתוחמ) רחמ" םשב הנוכמ "קצנולפ ק״קמ לגס
 ףסוי לש ויבא היה הנש התואב עמשמ ." רגו אלפומה

 ורקבל םא ונב תנותחל םא םשל אבו ,קסנולפב ליקנערפ
 .ונתיח תיבב

 ךר םלע ודועב הפוחל סנכנ ליקנערפ ףסוי 'ר

 ול חקל חמצ םייח ׳רו .םהה םימיב גהנמה יפל ,םימיל

 רחא היהש 1,"ץנוצ שוביל הירא ׳ר תא ותיבל דמלמ

 ־תלעי" "המכחה־ינייעמ" רפס לעבו קצאלפ ק״דבא ךכ
 םימיל ריעצ ךרבאש יאדוול בורקו ."רשוקמ־טג״ו "ןח
 ־ונתוח תיבב יולה־תשודקה םע ו״נקת תנשב ןמדזנ הז

 םימי קחצי יול ׳ר השעשכ ,"םהרבאל חמצ" לעב ,ונקז

 .קסנולפב םידחא

 .חמצ םייח ׳ר ונתוח קלתסנ םינש שמח רחאל

 ¬ודג םיקסעו תוחחאו םיתב שרי ונתח ריעצה ךרבאהו

 התא עפשהו רשועה ךותבו .גלפומ רישעל היהו םיל

 ¬שמב תינאירול־תינפגס השרומ התוא לש הינמיס האור

 התאשכ ,ותונתוונעו היתובצמ חסונ תוטשפב םג וז החפ
 יתושארמל ןבאה לע תוקוקחה תוטעמה תורושה תא ןתונ

 רסלא ריאמ הדיא םלעה לש ודמלמ םג היה אשראווב •

 :״ם״ירה ישודיח״ לעב
 דב&פ ףסוא) "ול ביבס םירובג םיששו קצוקפ יברה" .4
 •א־םקת ׳מע -ב דיכ .1959 .ביבא־לת .״חגנ. תאצוה .<ם־ר
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 תבצמ לעש דובכ יראתו םירבד בור דגנכ חמצ םייח ׳ר

 היה תרוסמ .הטמל איבמ ינאש ליקנערפ ףסוי ׳ר ונתח

 ־ןגמה החפשמה־יבא לש ותאווצ יפל םלצא רבדה

 לע םיראת תוברה לבל ותומ ינפל הוויצש" ,םהרבא

 ילבא םהרבא ׳ר נ״פ" — ולאה תולמה ךא ,ותרובק תבצמ

 .י״ה״בצנת ׳ןנער תיזה ׳םהרבא ןגמ, ׳ם רבחמ יולה

 :חמצ םייח ׳ר לש הבצמה המגודל ירהו

 ,קרוי־וינ ,"הארוה ילודג תודלות" ,ליבענק חבש .5

 .103 ׳םע ,;השדח האצוה) ו״טשת

 ברה ןב םייח רמ ׳לפומה ינברה ה״ה רשיו םת שיא
 ל״ז םהרבא ןגמ ברה לש דכנו ןינ יולה יבצ רמ קהבומה

 .ה״בצנת ק״פל ס״קת רדא ב״וט ר םויב רטפנ

 םיעבראל בורק קסנולפב בשי ליקנערפ ףסוי ׳ר
 םירוחבל ורועש ארקו וז ריעב הבישי־שאר היהו הנש
 לעב היהו ,ותגוז דצמ ודוד /יעשי ׳ר לש שרדמה תיבב
 ראותה ול ףרצמ ומש תא הלעמה לכו ,לודג הקדצ
 לע םג הלודג ותעפשהו ."דחא םוקמב הלודגו הרות"
 רטפנ אוה .היטילשו הנידמה ירספט לע םגו ותליהק ינב
 להואה ריקבו ורבק לע להוא ונבו ,(1837) ז״צקת תנשב
 ודמעמ לע דיעמה ,הז םוקמב החסונ איבמ ינאו .הבצמ

 :קסנולפ תליהקב חונמה לש

 וקדוב ףסוי תאמ םושיר שרדמה תיבב הניפ
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 הלודגו הרות / תולוכשאה לעב ׳יהי םלוע רכזל״
 ףירחה ! לודגמו זועמ / לודגה ברה / תולוע דחא הנקב
 .׳ וב לכהש שיא ללוכה םכחה / יקנו ךז ותנשמ / יקבו

 / וב ומייקתנ םימכח ונמש תודימת לכ

 םסרופמה / ץורחמ רקי תוירבלו םוקמל בהוא
 ה״ומ / ץראה לכב דמש חבשל

 ליקנערפ םימואת .ףסוי
 ר״רהומ םסרופמה רודה תפומ קהבומה ןואגהב

 ק״קד ד״בא ה״הלצז ךורב
 ק״פל רב לכהש רבג בוטה דבא, תגש קינפייל

 ללוגתמ ירא תיוג הז להואב .דנה
 ללשל ושפנ וחק יכ םימש ונת

 ללח ךיתומב לע וליליהי םילשמ ץראב
 עומשמ ןזוא לכ ,בל לכ הודי
 עומד עמדי םימ לזי ןיע לכו

 עורפב תוערפ ׳ד ךשמ לער ףס
 עוגב קידצ שיא ונב אילפה תואלפ
 עוש םג בידנ הלעמה םדאה רות

 עעורתה היב הרותה תמחלמ םחל שיא
 עולקו הרעשה לאי הרשי ארבסב לפלפו

 עורזל תוקדצ הברהו ׳ד תארי אלמ
 םינפ אושנ םישרח םכחו ץעוי

 עובלגה ירהב םתקדצ בצוח לבת יקוצממ
 עורז לע םתוחכ תעדונ ותחפשמ ראפ

 ערתשהמ עצמה רצקת ראפל ויחבש בור
 עודיו לכשה ׳ד תארי הונע בקע

 עורגל ןיא םהמ תובוט תודמב רזאנ
 עוצקמו הנפ לכב ץראב םש הנק
 עורקי ובבל רגס רבג לכ דופסי

 עוגרמ אצמ ןדעב ואיש הלע םימשל
 ה״הלצז ליקנערפ םימואת ךורב ׳מ ה״פומ ןואגהב
 דיסה דבא יכ בבל ליחי תנש קינפייל ק״דבא

 ק״פל ץראה ןמ

 ;היה דגנתמ ליקבערפ ףסוי ׳רש רמול ךירצ ןיא

 ותליפת םוקמ .ונתוח תיבמ היה ךכו ויבא תיבמ היה ךכ

 אוה ןאכ רומאכו ,ודוד 'יעשי ׳ר לש שרדמהדויבב

 ברועמש יפ לע ףאו .ותבישי ירוחב ינפל ורועש ארוק

 ורחסמ םושמו ,רוביצ יכרצב קסועו תוירבה םע אוה

 ויגהנמ לכ ןכ יפ לע ףא ,ויפב הרוגש הנידמה ןושל ףא

 גתו גייס לכב רהזנו ,םה דרח ידוהי לש ויסומינו

 ומצע לע רימחמו הברמ וליפאו ויתובא תנומאבש

 "תיבמ קסנולפל סינכהש המ .הרהטו הליבט ינינעב

 לש תודימ המכ אלא היה אל קינפיילב ברה ויבא

 'תלד יפלכ הבורמ תורשיו בלה־תובידנו תעדה״תובחר

 דמעמש ,ונל רורב טעמכ לבא .*םעה״יטושפו םעה

 וברתנ דהא ץיקבש ,םירפסמ ויה קסנולפב םינקז *
 לילגה לכב תודשב תואובתה לכ וביקרהש ךכ לכ םימשגה
 ."תומהבכ ןיבוס ולכא םדא ינב״ו בער ימי ואב ףרוח ימיבו

 המכ" םש ונק םהו היסורל וינכוס תא לסוי ׳ר חלש הנהו
 ואבו ,"םישדעו (ןחוד) ׳זריהו חמקו האובת תולגע תואמ
 ינסחמב םאשמ תא וקרפו םהיתולגעו היסור ירכיא קסנולפל

 .וימיב םג קסנולפב רערעתנ אל תודיסחה יפלכ תונלבסה

 דויב ןיאש המכו המכ תחא לעו ,"ןינמ" םויקל ןמיס ןיא

 ונא םיעדוי) ויה וליפאו ,וז ריעב (לביטש א) םידיסח

 אל ,םיקידצה תרות ירחא והנש םידיחי (הלאכ ויהש

 ׳ר לש שרדמה״תיבב ללפתהל ופיסוהו הדעה ןמ ושרפ

 ןיידעו ינמזב םג התיה תלבוקמ וז תרוסמ ירהש .׳יעשי

 ,םיקיתו םידיסח .הנש 68 ינפלמ ינורכמ איה הרומש

 'ידוד ןוגכ) םהיבא־־תיבמ םתודיסח תא םהמע ואיבהש

 הנשה תומי לכ םיללפתמ ויה ,(סעלקעי םייח ׳ר ינקז

 ךרד אצמ וליפא שמשה ׳היליאו .ל״נה שרדמה־תיבב

 :דרפס חסונ לע לחה רוסיאה לע םירבועה תא ףוקעל

 ,תולבא תמחמ הביתה ינפל רבוע םידיסחה ןמ דחאשכ

 לוקב ׳הילא זירכמו םידקמ ירה ,"טייצראי" תמחמ וא

 וארק ׳הל ודוה" :רמימלאה די לע ותדימע םוקממ לודג

 ךורב" תא םייסל קיפסה הליפתה״לעבש ינפל ,"ומשב
 תובא תרוסמ לע ורמשש המכו המכ תהא לאו ."רמאש

 ליקנערפ ףסוי ׳ר ימיב וז

 ,הקרפל ףסוי ׳ר לש ותב העיגהשמ .ןכ לע רתיו

 תויהל דיתעש ימ תא הליבשב הז דגנתמ שקבי ןכיה

 "המ״ה תא .לאש אל וז ״? ןכיה״ תלאש ןכבו ? הגוזךב

 ותיבב ותוא אצמשכו .םיבוט־ןבו ףירחו יוליע ,שקיב

 דרי ,**"בובלב ץיוורוה שיא עקלעמש ׳ר דיסחה לש

 םיינעל :וללה תונוזמל םיחקיפ השולש״ עבקש ,לכוי ׳ר
 ןייע) "רקויב םירישעלו לוזה חקפב םינוניבל ,םניח ןתנ

 .(2 ,״הדשה חמצ״

 ל״ז םאטשרבלאה םייח ׳ר ,זנאצמ ר״ומדאה ,הארנכו **
 ברל והונמיש לדתשהו קסנולפב הלא םימיב המ ןמז השע
 החמש םייח םהרבא תאמ "םייח רוקמ" רוביחב .הליהקה
 — 125 ׳מע ב״ערת ;ןילבול ךלפ) איירגליב ןהאזלכימ םנוב

 :בותכ יתאצמ כ״ת תוא ג״ס
 קסגולפב ׳יש ר״ומאא תריד ובש המוח תיבה הנהו"
 ןואגה ב״של םדקמ םימיב ךייש היה (ןהאזלכימ לאקזחי ברה;
 ק"הגה לש וסיג) ל״ז ליקנערפ ףסוי 'ר רידאה ריבגה קידצה
 דמוע דוע הזה תיבה רצחבו .!:ח״נש תוא ליעל ןייעו ,זנאצמ
 תיב םדקמ םימיב היה וב רשא ,ןטק תיב (ב״ערת) הזה םויכ
 תיבה לש ינשה יצחו .ליקנערפ ףסוי ׳ר צ״הגהה לש ושרדמ
 יצחב ליקגערפ י״רל ׳יהש ,דחוימה םימ הוקמ ׳יה הזה ןטקה
 קסנולפב ל״נה וסיג לצא זנאצמ ק״הגה היהש תעה ךשמבו .ור
 הוקמכ לבטו הזה ד״מהיבב ללפתמו דמול היה ותוכרבא ימיב
 ,אכלמל אכלמ ןיב קסנולפב ׳יה זא יכ :ורפסי םינקזהו .וז
 קסנילפב ברל ולבקיש ליקנערפ לסוי ר״גה ץפחו .ר״מ־נ
 בורו ריעה ישאר לבא ,םאטשרבלאה םייח ׳ר ק״הגה וסיג תא
 ט״שעבה ידימלתמ תודיסחה ךרדל םידגנתמ ויהש ,זא ב״עבה
 אוהש ינפמ ,ושאר לע תונברה תרטע םישל וצר אל ,ל״ז
 היה אלו ,ל״ז םיקידצ ראשו ןילבולמ יברה ק״צב ףפותסה

 .ל״כע ,"םחור יפל "דיסחהו ברה

 זנאצמ ר״ימדאה לש ותבישי ןיינעב תורעשהה רתי
 ןיא ז״פת תואבו ח״נש תואב ל״נה רבחמה איבמש קסנולפב
 .ליקנערפ ףסוי ׳ר םא לודג קפס םגו ,ךומסל המ לע ןהל

 .קסנולפב ברל וסיג ונמיש הברה לדתשה ,היה דגנתמש

 עקלעמש לאומש ׳ר ,ליקנערפ ףסוי ׳ר לש ונתוחמ *0"
 וגב אוה .ץיודרוה תחפשמבש םידיסחה תלשלשמ אצוי ,בובלמ
 םוקמב אבש .ןיאמד טרוסקנארפ ק״דבא שריה יבצ ברה לש
 עודיכ ."האלסה" *יעב ץיווייה שיא יייה סחנפ ׳יי ברה ייבא
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 .קסבולפל "ותאיצמ" איבהו םיאנת לע םתחו עז אלו םשל
 ,ףירחהו יוליעה ,ץיוורוה שיא יולה יל׳החמש ׳ר אלא

 ,השדחה ותחפשמ ריואל סנכנו ונתוח תיבל אבשכ
 ¬יסחה יברדב ךלוה וניא .ותיבב הבירמ ומע איבמ וניא

 ונתוח ירחא .וינפל וללס םילודגה ויתובא רשא תוד
 .ותומכ דגנתמ השענש ופוסו ךשמנ אוה וייח־חרואו
 יבצ ברה רפסמ "הדשה חמצ״ב .רבדל היאר ידיבו
 ךשמ קסנולפ לש הבר היהש ,ד״יה ןהאזלכימ לאקזחי
 ¬מהב היהש ,יל׳החמש ׳ר לע ןושלה הזב ,הנש םישולש

 :רבד־םשל םימיה ךש

 לאשש ,רפיס ל״צז רדנסכלאמ ךינעה ךונח ׳ר קדרדה
 המל ,ל״צז רימזאקמ לאקזחי ׳ר ק״ההל (תחא םעפ) א״פ
 ץיוורוה יל׳החמש ׳ר תא השע אל קסנולפב ורוגמ תויהב
 ןירוק ןיא (ל״ז ונימכח ורמא) ל״זחא יכ ,ובישהו ? דיסחל
 ¬ודק תובא כ״כ ול שי ילהחמש "וו ,השולשל אלא תובא

 .(2 ,הדשה חמצ ןייע) וכירדהל ןיאש דע םינואגו םיש

 רדנסכלאמ יברה יפמ ונל רסמנ רופיסהש ןיבו
 ןיבו ךכ ןיב — ךכ רסמנ אלש ןיבו ונושלכו ורובידכ
 ןינעל םיבושח םירבד ינש וכותמ דמל אצמנ התא ךכ
 התיהש יל׳החמש ׳ר לע העדה (א) :וב םינד ונאש
 ,(יתובא תיבב היתעמש ינא םגו) ונתחפשמב תלבוקמ
 רופיסב קוזיחו רושיא הל שי ,קסנולפב דגנתמל היהש
 םיוסמ ןמז בשי רימזוקמ לאקזחי ׳ר ק״ההש (ב) — .הז
 אל ?םש ותכאלמ התיה המ .קסנולפב עבק תבישי

 .יתרריב

 הקזחה םחור לע דיעהל אב ןושארה רבדה הנהו
 היהשו !וז ריעב התרהטו הפקתו םידגנתמה להק לש
 הכות לא ךושמלו המצע לא ברקל םהה םימיב החוכב
 ימימ ךנחתנש ,יל׳החמש ׳ר תמגוד אלפומ ריעצ לש ובל
 התולדג תונשב תודיסחה יכרב לע היצילאגב ותודלי
 ¬בסה תדימ לע דיעהל אב ינשה רבדה .התראפת בורו

 ןכש .םהיחילשו םידיסח יפלכ וז הליהקב וגהנש תונל
 ר״ומדא תויהל דיתעש ימ ,בואט לאקזחי ׳רש ,ראותי אל
 ,"קסנולפב ורוגמ תויהב" ותודיסח תוהמ םילעמ ,רימזוקב

 דיגמהו ,שטירזממ־דיגמהל עקלעמש ׳ר ויחאו סחנפ ׳ר ועסנ
 קר ,תורנ אלמ זגרא יתאצמ" :הלאה םיחאה ינש לע רמא
 וקלדנו דחא שא ץוצינ םהב יתמש עגרכו .םיקלדנ ויה אל
 רדס" יפל איבמ יקצדורוה) "דואמל דע רואה הברתנו םלוכ

 .(23 ׳מע ,[קדוב לדנמ ׳ר] שדחה ״תורודה

 עייכל טרופקנארפל שריה יבצ ׳ר אב ויבא ימיב דוע
 םג ןכ ויבאכו" .ולש תמסרופמה הבישיה תלהנהב סחנפ ׳דל
 ויבא םיפדה רשאכ ןכלו ...הרותה ידמול תובל יבש חקל אוה
 סיפדה ,ךאבנפואב "הנקמה" רקיה רפסה תא א״סקת תנשב
 ונב תאמ ס״שה תוטיש לע "יול הנחמ" דפסה תא והצקב
 תנשב רטפנ שריה יבצ ׳ר ."וידחי םימאות ויהיו (שריה יבצ)
 יבצ םסרופמה וינעו דיסח ה..." :בותכ ותבצמ לעו ז״עקת
 סחניפ ר״רהומ ד״בא ןואגה דיסחה קידצ ותואל ןב שריה

 ."ץיוורוה שיא ל״צז יולה

 חורה — הלא יתש ירהו .הנומאב ותוחילש השוע וניאו
 םירבדב ןה דוסידוונויער — תונלבסה תדימו הקזחה
 ףיסומ ינאש אלא .הז םוקמב םחיכוהל לדתשמ ינאש
 לש םחור התיהש םושמ .אילת אהב אה — ריבסמו
 םהל הנתינ ףא ,ךכ לכ תחטובו הקזח וללה םידגנתמ
 .םריעל םינמדזמ ויהש םידיסחה יפלכ םתונלבס תדימ

 בואט לאקזחי ׳ר תמאב םולכ .רבד לש ופוגלו
 ¬ושר ימשור לכ י אוה קסינולפ דילי ,רימזוקמ ר״ומדאה

 ¬קפמ םניא ונימיב ןילופ תודיסח לש היתודלות תומ
 המ ךמס לע ונל םירמוא םניאש יפ לע ףא ,ךכב םיקפ

 :שידייב ורפסב בתוכ דניקנייפ השמ רמ .וז םתואדו

 ןב ,(רעקסנילפ א) יאקסבולפ היה לאקזחי ׳ר יברה...
 ~׳צאר) יקסבושארמ שריה ׳ר ויבא .םייתב־לעב םירוהל

 ¬נרפ הנטקה ותונח לעו היה ינוונח (.צ .ש — ? זבו־׳

 לדגל לדתשת ויתוחוכ לכבו .לודג םימש-ארי היהו .ותס
 חפסנש ןבה לש ופוסו ...הרותה יכרב לע חלצומה ונב תא
 לצא .וידימלת-ינושאר םע הנמנו ,׳הזוחה" לש "ורדח״ל
 רעכיוה רעד) "הובגה יאקסנולכה" םשב ול וארק "הזוחה"

 .הפוקזה ותמוק לע ׳רעקסנילפ

 הפ־לעב ,ובוטב ,יל רמא רתוי םיטרופמ םירבד
 תומסרופמה תויפארגונומה לעב גרבמודב .י .א ברה
 לאקזחי ׳ר ודיבש תועידיה יפל םג ."תודיסחה ילודגמ"
 ד״לקת תבשב םש דלובו ,היה קסבולפ ןב רימזוקמ
 זביו׳צארב דלוב שריה יבצ ׳ר ויבא .בוריקב ,(1774)
 אוה .םש היה ןטק יבוובחו (קסנולפל הכומסה הרייע)
 םיקוקח ותבצמ לעו ,דובכ ותחובמ ןאכו הגארפב תמ
 ילודגמ קידצה ןב יבצ ׳ר דתסבה קידצה,, :הלא םירבד
 קסנולפב בשי רימזוקמ לאקזחי 'ר ."ט״שעבה ידימלת
 ןמ אצי הז ןובשח יפל) ט״מקת דע ,הבש הרשע־שמח
 תבשב אב רימזוקל .(.צ .ש — הרשע־שמח ןב םלע ריעה
 ¬יטפ תבש ז״טרת דע ,הבש עשתו םירשע היהו ,ז״פקת

 .רימזוק לש הר״ומדא ,ותר

 ,8"היתונבו רימזוק תיבב תודיסחו תוניגב,, רפסב
 :ןושלה הזב ץיבוביבר ריאמ יבצ רמ בתוכ

 אוה (׳ג ןמיס ,ט״כ ןמיס) ל״גה עקלעמש לאומש ,מ ברה"
 רטפנש ,בוטרבעל ק״דבאה ,ריאמ ׳מ (א :םינברה לש םהיבא
 ; ה ח מ ש ׳מ (ג ; ביל היעשי ׳מ (ב ;א״רת לולאב ו״ט בובלב

 .6 "(ז״יק ןמיס ג״כרת בובל ,שדוק תבצמ) לאימחרי ׳מ (ד

 -דעירפ .ד .ח תאמ ,"ץיוורוה תחפשמ תודלות" ןייע .6

 א״עדת ,גרעבדעירפ דנוא דעגבאז ,ןיאמ א טרופקנארפ ,גרעב
 .16 ,13—11 ׳מ ע ,1911

 ,עשראוו ,"ןעליופ ןיא ןעדוי עטוג" ,דניקגייפ השמ .7

 .170 ׳מע ,1936

 ךרעו רדיס "היתונבו רימזוק תיבב תודיסחו תוניגנ" .8
 ,"היתוניגנו תודיסח תצפהל הרבחה" תאצוה ,ירושג .ש .א

 .ב־״ישת לולא ,םילשורי
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 םיקידצה תלשוש יבא — רימזוקמ לאקזחי יבר...
 קסנולפ ריעב * ו״סקת תנשב דלוב — ץיזדוממ םינגנמה
 ¬חה תרוסמ יפל ,היהש שריה יבצ יבר ויבאל ,ןילופבש

 ,םתס) ותבצמ לע ...םיקידצ ו״למ רתסנ דיסח ,םידיס

 :חבשה ירבד םיתורח (.צ .ש — קסנולפב עמשמ לבא

 ,ןורשה תלצבח לעב ,לארשי רזנ ,םלוע דוסי קידצ,
 שיא ,תמאב ׳ד דבוע ,אשירפו אדיסח ,אשידק אניצוב
 לבא ןאפ לכה) ׳ןמלז שריה יבצ ברה ונרומ םיקולא

 ...(.צ .ש — !וניא "ק״פל״ה

 די לע הלילה תוצחב םעפ ורבע ,הדגאה תרפסמ
 ׳רו קסניזילמ ךלמילא ׳ר םישודקה םיחאה ינש קסנולפ
 ...םיאמצו םיפייע ויה .םהידודנ ךרדב ילופונאמ אשוז
 תא ריעה אוהו ,רבדה תא םימשה ןמ וליג יבצ יברל
 םילישבת האלמ הרדק וידיב ןתנ .הלילה עצמאב לאקזחי
 םא לע םאצמו ךלה לאקזחי .םידדונה םיחאה שפנ בישהל
 רחא .ועבשו ולכא ,םהידי ולטב ,םיחאה וחמש .ךרדה
 ףפונתה :ול ורמאו לאקזחי רענל וארק ןוזמה תכרב םכרב
 תוברב המייקתנ םתכרבו .לארשיב גיהנמ היהתש ךכרבנו

 ...׳,ןמאנ העור" תויהל וילעש עדי לאקזחי ,םימיה

 הובגה ךרבא״ל הביחב וסחיתה ןילופ יקידצ תורצחב...
 ןיב .תוירבל ותבהאו ותוונע ,ותוטשפ לשב "קסנולפמ
 .רחסמב קסעו קסנולסב לאקזחי ׳ר ול בשי יברל יבר

 .תורלדנס ירישכמ לש תונח ול התיה

 ׳רשכו ,םידגנתמל זכרמ זא ,דתיה קסנולפ ריעה
 ׳ר לבק .להקה־ישאר והומטש תודיסחב גהנתה לאקזחי
 ׳ה בהאי רשא תא" .הבהאב וירוסיו ולבס תא לאקזחי
 תיבב "ללה" רמא אוה :דבכ אטח לע ספתב םעפ .״חיכוי
 וקעצו םידגנתמה ופסאנ דימ .חספה גח לילב תסנכה
 זעה להקה שאר י לארשי ךילע םירלדנסדנידיסח :סמח
 לבא .וילע ונגה ויצירעמו ,לאקזחי ׳ד לע ודי םירהל םג
 קסנילפמ ותריד תא רוקעיש לאקזחי ׳רל ץעי ריעה בר
 אנגשב עקתשהו ולוקב עמש לאקזחי יבר .םידיסח לש ריעל
 תולגתהל ותעש עיגהש דע םייתנש רג םש .םודר זוחמ
 ז״טרת קלתסנ רימזוקמ לאקזחי ׳ר ...םיחאה תכרב תוכזב

 .(32 ,31 ׳מע) טבשב ו״ט

 רימזוק ריעה תא ראתמ אוהשכ ,ירושג רמ םג
 :בתוכ ,הידוהיו

 היה םירצה תואטמיסה דחאב רשא חוחשו ןטק תיבב
 שריה יבצ ׳ר ויבא ...המוקה הבג ,קסנולפ דילי קידצה יח

 •י 118 דבע ,ל״נכ) תונוונחב קסעו זנוי׳צארמ היה

 :רפסה ותואב בתוכ ןייטשטור לאומש רמ ןכו

 אבס,,כ רעקסוילפ לאקזחי ׳ר ובשומ תא עבק זאמ...
 .רימזוקמ "אשידק

 ־ריג ןייטשטור רמל שי ,שריה ׳ר ,באה ןינעב בושו
 :ולשמ *דס

 ־תגירה" תעשב םשה שודיק לע הפסנ שריה ׳ר...
 חצינ בורובוס לארנגהש רחאל — (1791) א״נקת ,״אגארפ

 תנשב רימזוקמ לאקזחי ׳ר דלונ וליא .ןאכ תועט ,רורב *
 ול וארקי ךאיהו ,עשת ןב רענ אלא וניא ה״עקתב ירה ו״סקת
 -גילפ רעכיוה רעד" םשב ,ה״עקתב רטפנש ,"הזוחה" לצא

 !ל (הובגה יאקסנולסה) ״רעקס

 ־תיבב רבקנ שריה ׳ר .הלסיווה לע וקשויצשוק אבצ תא
 קר .ינומלא רותב השראו די לע רשא הגארפב ןימלעה
 ,רימזוקמ יברה ,םסרופמה ונב הלע תובר םינש רובעכ

 זא תרחנ ףא .ותרובק םוקמ תא הליגו תורבקה תיבל
 תרובק םוקמ עבקש אוה אוה ,רימזוקמ יברהש ,ותבצמ לע

 .* (131 ׳מע) ל״צז שריה ׳ר ויבא

 תוכזה תא ןייצלו םיבר תעד לבקל אלא יל ןיא ,ירב
 אהתש ,תעדה־חסיהב טעמכ ,קסנולפל התלגתנש הלודגה
 בואט לאקזחי ׳ר לודגה קידצהו דיסחה לש תדלומ־ריע
 רורב תועדה לכל .וירוגמ םוקמו רימזוקמ ר״ומדאה
 יפ לע ףא .עבק לש הבישי םיוסמ ןמז הב בשיש ,אוה
 ןיא ,תעגמ יתעידי ןכיה דע .רבדה יניעב הומת ןכ
 60) יתריכז־תוכירא .ךכל םילקבש לק זמר ונריעב
 עגמב יתאבשו יל םדקש רוד לש 60 דועו ילש םינש
 תכשמנ (ל״ז רגירק היבוט ׳ר ירומו יבר תמגוד ,ומע
 שמח ,בוריקב ר״ת תגש דע רמולכ ,הנש 120 הירוחאל
 םצעב אוהשכ ,ירימזוקה לש ותריטפ ינפל הנש הרשע
 ךאיהו ? קסנולפב ללכ וב רבודי אלש ןכתייהו ,ומוסרפ
 ותונח התיה ןאכ — ורמאיו עבצאב וארי אלש רשפא
 יבצ ׳ר ויבא תונח וא ,בואט לאקזחי ׳ר ירימזוקה לש
 וינב .קסנולפ ישנא לצא יוצמ בואט םשה ירהו ? שריה
 ריעל ביבס תורייעב םיר״ומדא ויה וידכנו ירימזוקה לש
 .ןכ לע רתיו .(דועו רובדיבונ ,הנולבאי ,טדאטשיינ) וז

 הילעה ינושארמ ,בואט אפיל ירוענ־דידי יפ תא יתלאש
 *שמ תוכייתשה לע" :ותבושת ירהו ,הז ןינעב ,הינשה

 יתעמש ,רימזוקמ ר״ומדאה ,בואט לאקזחי ׳דל ונתחפ
 ,ר םא .קצולפב אבס תיבב ףאו אבא תיבב תחא אל

 םש ההש וליאכש וא ,קסנולפ ןב היה בואט לאקזחי
 דציכו ."ךכ לע יתעמש אל יכ ,יל עודי אל ,םיבר םימי
 וניא ונעמש אל ןכ יפ לע ףאו ?וז הקיתש םישרפמ

 .היאר

 'יבר רמ איבמש ,וז הישעמל רחש ןיא םוקמ לכמ
 ךרדבשו ,איסוז ׳רו ךלמילא ׳ר םילוגה םיחאה לע ץיבוג
 ונובשח יפל וליפא .׳ילוכו קסנולפ םוחתל ואב םתולג
 ׳ר לש ותדיל תנש תא םידקמה ,גרבמורב ברה לש
 .ד״לקת תנשל תמדוק הניא ,םירחאה ןמ רימזוקמ לאקזחי

 םה ןיידע ,"הלוגב" איסוז ׳רו ךלמילא ׳ר ואצישכ לבא
 ושרדמ־תיבמ השעמה ישנאו םילבוקמה" גהנמ םיגהונ

 לאימשי "םימלוע תלחנ" יסל הבצמה לש חסונה ירה *
 — נ ״ס״ :הלאה םירבדה לכ רתוסה (ב״מרת השראו ,ןינוועי

 יוניבר חסונ ל״נכ) ...קידצה תריטפ לע תועמד וגלז וניניע
 קידצה ברה ר״ומדא לש ויבא .ה׳דולצז ןמלז ר״ב יבצ ׳מ (ץיב
 ייצק -סמ /יל סינא אל זר לכ רודה תסומ ,רוהטהו שודקה
 תרטע .ותשודק יסנכ לצב תוסחלו שורדל וילא ורהנ ץרא
 ד״סקת תנשב ,רימזאק ק״קמ ,ה׳״הלצז לאקזחי ׳מ לארשי
 53 תוחסה לכל וביצה וז הבצמ רמולכ — ״.ה״בצנת ק״סל

 ירוטסיהה הכרעו — ל״ז שריה יבצ ׳ר לש ותריסס רחאל הנש

 ! ? והמ
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 ושענו תודיסחל וברקתנש םדוק ,רמולכ יי "י״ראה לש
 רמוא התא ךחרכ לע .שטיריזממ דיגמהל םידימלת
 תודחא םינש םיחאה ינש לש "הלוגב" האיציה המדק
 איבמ דציכו .ל״צז דיגמה לש ותריטפ תנש — ג״לקתל
 ¬וגה םיחאהל םילישבתה םע הרעקה תא לאקזחי דליה

 ןיידע ומצע אוהשכ ,קסנולפל ךומס םינוח םהשכ םיל
 ¬יסה לש ומויק םצע ןכ יפ לע ףאו !?םלועל אב אל

 לאקזחילו קסנולפל השודק ףיסוהלו תודבל אבש ,רופ
 ריע ןיבש אמייק־לש־רשקל היארו למס והירה ,הדילי

 !רימזוקמ קידצלו וז

 ףסוי ׳רמ אציש עפשה רוקממ ץוח ,םהה םימיב
 םג וז הליהקל העפשה האב ,ותחפשמ ינבו ליקנערפ
 ;קסנולפל דואמ ךומסה יראודוק רפכמ — רחא םוקממ

 הילילעה־בר וקסעל ונימב דחוימ זכרמ השענש רפכ
 רישע תשורח־לעבו רחוס ,ןדמל ;רנזופ ןמלז המלש ׳ר
 םילעפ־ישעמב דמולמו השראווב םסרופמו י לודג ןקסעו
 ןיא ףאו ,ינוצר ןיא .ןילופב םידוהיה תבוטל םיבר
 לע םירחא ועימשה רבכש םירבד רמולו רוזחל ,ךרוצ
 — ינינעל רזוח ינאש דע ןכ יפ לע ףא .רנזופ ןמלז ׳ר

 ־ינעה ךלהמב ןמלז ׳ר לש וקלחו — קס׳נולפב תודיסחה
 םידחא םיללוכ םירבד םידקהל ינא סונא ,ונתליהקב םינ
 .וב דמוע ינאש ןמזה קרפ לש םיתעה תפוקתל וריאיש

 סרגנוקהו ןוילופאנ לש ותלפמ דע ,ח״יה האמב
 (וננינמ יפל ו״ע—ה״עקת ,1815) הירחאלש יאניווה

 ¬יוסמ "הלודגה־ןילופ" יורקש המ לש היתולובג ויה אל

 םעפמו ,םינמזה תצורמב םינתשמ ויהו .םיעובקו םימ
 היתונכש שולש תולובגב ןילופ תולילג םיעלבומ םעפל
 הירטסואו היסור :הידדצ לכמ התוא תופיקמ ויהש
 וז ץראב ןברוחהו היסומלרדנאה הבר יאדוו .זנכשאו
 תינידמה הכובמה הלודגו ,ןוילופאנ תוסייג הב ורבעשמ
 לש הנוחצנ רחאל הילע ודריש תילכלכה היבוברעהו
 ירה ,"הקולחה" רחאל ,ךליאו ה״עקת תנשמ אלא .היסור
 הז לבח) ,דבטסילורק" הנוכמה ,"הכלממ" ,ץרא ונינפל
 וא ,שבושמ אוה ףאש ,"ןילופ סרגנוק" תומשב םג וארק
 (ךליופ שיסור" ןוכנה םשה לבקתנש דע ,"הקבוסרגנוק"

 ¬ורה הירפמיאב הלולכה המצע ינפב תינידמ הביטחכ

 םינש האמ תרדגומו המילש תומד וז הביטחלו .תיס
 .הנושארה םלועה תמחלמ דע ,(1915—1815) תומימת

 ,וננינמ יפל ה״עקת ,1815 ,אניו סרגנוק לש וז הנש
 ¬יסח לש היתודלותב הערכהו הסיסת לש הנש םג ,דתיה

 לש לושחנ ותוא ,הנושארה תרמשמה לכ .ןילופ תוד
 רעסב התוא רבעו וילופ לע דמעש תודיסחה תוטשפתה
 ןושאר םג היה קחצי יול ׳ר .הנש התוא קלתסנ ,הפוסו
 ןילבולמ "הזוחה" ,(א״עקת וא) ע״קתב רטפנו ותכלב
 ידוהיה" ןכו ץינזוקמ "דיגמה" ןכו ה״עקת תנשב רטפנ

 רפס ,"םידיסחהו תודיסחה" ,יקצדורוה .א .ש ןייע .9
 .טמק ׳מע ,ביבא לת ,ג״ישת ,ריבד תאצוה ,תיעיבר ׳דהמ ,ינש

 תדמוע רבכ ףסה לע לבא .(ד״עקת) החסישפמ "שודקה
 ¬ווג תברו האלפומ הינש תרמשמ תסנכנו תשמשממו

 ,המצע לש ןילופ-תודיסחל החירפ איבהל הדיתעש ,םינ

 .הלוכ "הכלממ״ב לארשי תליהק תא הרהמ דע שובכלו

 ¬חב םיקהבומ םידימלת לש "ןמוזמ" ותואל יתנווכ

 ¬נמ ביבס ופסאתהש "ןיחומ ילעב םיכרבאה" תרוב

 ידוהיה" לש ושרוי ,םנוב החמש ׳ר ינחורה םגיה
 ןרעטשנעגראמ לדנמ םחנמ ׳ר (א) :החסישפב ״שודקה
 תידומלתה תודיסחה רצוי (ט״ירת—ז״מקת) יאקצוקה
 ,תחאכ הבגשנהו הרומחה ,תיאליעה ,תינקמעה ,תינויעה

 ¬בדו דיחיה לש ותומילש תגאד התגאד לכש ,תינעבתה

 (ב) ;אבבו הזב ,ויתומלוע ינשבש יהולאב ,תמאב ותוק
 תודיסחה לעב (ה״רת—ט״לקת) יאקרווה שילק קחצי ׳ר
 ,תינחלסה ,םח הבלו הבוט הניע םלועלש תינמחרה

 ־דתשה ,תינטשפה ,שפנ לכל הוושה ,תיניילצה ,תיממעה
 (ג) ;היתוגאד לארשי ללכ תוגאדשו תיגקסעה־תינל

 תנשב תור״ומדאב ליחתה) רוגד רטלא ריאמ קחצי ׳ר
 לש תודיסח רטשמ םיקהש (ו״כרתב רטפנו ט״ירת
 תינרדס ,התדע המרב הגיהנמה ,הפירח הרות־דומיל
 ¬ובכ הרותה דובכו היתויווה םלוע-תויווהשו תבשוימו

 האילפמהו תאצומו תרחשמה ,המכחה תודיסחה וז ; הד
 תשולש לש םעזגמו .הרסומ תכשוח הניאו היתוצע
 הרהמ דע וגרתשיו ופעתס" וללה םיאשינו םימר תונליא
 תודיסח לש הפוגבש םילזלזהו םיגירשהו םיפיעסה
 םיקידצו םייבר ןומה ,םידכנו םינינ לש תולשוש :ןילופ
 דיה האבש דע ,הלוכ ץראה תא וסיכש םהיתורצחו
 תדע לכ תא החלשו האטחהו העשרה ,הרוראהו האמטה
 רפעל םש ויהו םינשבכה תופרשמל השודקה לארשי

 .רפאו

 עבוקה ,אניו סרגנוק רחאל םיעירכמה םימיה םתואב
 התוא לדבמהו "לודג ןילופ״ב ינידמה רטשמה תא
 ;היסור תודהי לא הרבחמו אנזופו היצילאג תודהימ

 תנשב ,ןילופ תודיסחב תורמשמ ףוליח לש םינש ןתואבו
 ותזוחאל (א״נ ןב) רנזופ ןמלז ׳ר אב ,(1817) ז״עקת
 איבה אוה .ותיב םש הנבו קסנולפל הכומסה יראחוק
 ידוהיה תא ,ובש גלפומה ןדמלה תא השראוומ ומע
 לובוס לש עבוכ שבוחהו ושובלמ הניש אלש ,דרחה
 ומע אינה אוה לבא ;״ ״תואפו ןקז לעב״ ידוהי ,ושארל
 דגנכ שפנה־זעו השקה םחולהו יאנקה דגנתמה תא םג
 דוחייב) םהמע ךסכתסהל הברהשו השראווב םידיסחה
 םיזבמ וללהו ;ל״נה הליהקב ותונקסע ימיב (ם״ירה םע
 ¬ושמהו .ןינימה" ןמ דחאכ וילע םיזירכמו םיברב ותוא
 קסועה דבוכמה סנרפה תא ומע איבה הלא לכ לע ."םידמ

 רואנ ידוהי :ותוא לאש דחא ינלופ ץירפש ,םירפסמ *
 בישהו —־ ? ךשאר לע הז הנושמ קד1ם0 ךל המל ךתומכש
 שארה ונלצא ,םיטשקמ םתא ותואו ףוגה רקיעה םכלצא :ול

 .ונרזנ אוהו רקיעה
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 ותעדש ,םינפ־אושנו רואנ ןקסע ,הנומאב רוביצ יכרצב

 חא איצוהל ושפנ־תאשמו ,םישדח תונויערל החותפ

 ¬וזבה תוסנרפה ןמ וקיחרהלו הלטבה ןמ ינלופה ידוהיה

 חזרמ־יתב םירכוחו םיצירפל תיבירב םיוולמ) תוי

 הדשה תדובע לא והוא ריבעהלו (ולאב אצויכו םהלש
 תאו תועדה תא רנזופ ןמלז ,ר טלק יאדו .תשורחהו

 ותבישי ימיב ול ונמדזנש םיליכשמה ןמ הלאה תונויערה

 ,אדבוע־ירמש רנזופבש שודיחה לבא .* השראווב

 תויהל קפתסמ וניא ןויערל קבדנשמו היה ,השעמה־שיא

 שממ ותוא השועו ולעפל אצוי דימ אלא ,דבלב ופיטמ

 ¬והי וילעופש הגיראל תשורח־תיב יראחוקב הנוב —י

 — הקבובולדאקו יציבוקי׳זד — םירפכ ינש הנוקו ,םיד

 ־וכעב םיקסועש םידוהי םהב בשיימו יראחוקל םיכומס

 לודג זכרמב תלגלגתמ יראהוק הרהמ דעו .הדשה־תד

 ןילופ ידוהי לש הלכלכה ייחב םינוקית־תונויסנ לש

 .וז הניפל םינופ לכהו

 ¬ונגה םינוקיתה תונויערו וללה םישדח םייח יאדו

 תליהקב רכינ אהי אל םמושירש םהל רשפא יא םהב םיז

 ינינעמ םניא הלא םירבד אלא .ינחורה הריוואבו קסנולפ
 רנזופ השעש דחא השעמ בושח יליבשב .הז םוקמב

 ¬וחאב חתפש הלודגה הבישיה :יראחוקב העש התואב

 הנימש שארה ,הב בישוהש םימסרופמה םינדמלה ,ותז

 ¬צעבו ודובכב רנזופ ןמלז ׳ר תא רמולכ — וז ותבישיל

 אב ןכיהמ הבישיה לע הז ןויער :הלאשה תלאשנו .ומ

 המלו ?הילא קקותשמ אוה םואתפ המ םוש לעו ?וילא

 ?השראווב בשיש תוברה םינשה לכ הז ןוגכב קסע אל

 קסנולפב .יראחוקב היה אל שודיחה הז ןינעב ,ינמוד

 איה אלא ,הילע עיפשה אוה אל ןאכ .שודיחה היה

 .וילע העיפשה

 והואיצוה רנזופ ןמלז 'ר לש ובל־יכרעמש העשב

 ותוא וכילוהו השראווב הב עוקש היהש המוהמה ןמ

 ,שדח םייח־חרוא ןאכ ול הלגתנ ,היתוביבסו קסנולפ לא

 -אצוי חסונ וינפל םק .ןילופ תריבב ותומכ האר אלש

 לשו ונתח ילהחמש ׳רו ליקנערפ ףסוי ׳ר לש הז ןפוד

 "םיחמצה" תחפשמ םע ונמנש תובאה־יתב ראש לכ

 .תוזוחא ילעב ,םיגלפומ םיריבג וינפל ירה .(ם׳חמצ)

 ןכ יפ לע ףאו ,ותומכ תורעיבו רמצב םילודג םירחוס

 הרותב םיקסועו םימש םשל רוביצ יכרצב םה םילמע

 השראווב ,דתיה (1806) ו״סקת דע (1796) ו״נקתמ *
 תלאשב תקסוע הליחתהו ,(םואה ביצנה) היסורפ תוביצנ
 ¬רבמ תובשנמ תושדח תוחור .ןילופב לארשי ייחב םינוקיתה
 ואצמנו .וידימלתו ןוסלדנמ לש השדחה הלכשהה תדלומ ,ןיל
 בקעי ,םהמ דחא .השראווב םג הלכשהל םיפאוש "םירנילוב"
 לע הריקד, םשב רפס תיתפרצב ו״נקת תנשב בתכ ,ןוסנמלק
 היהש .,םינוקיתל םתרשכהו ןילופב םידוהיה לש יחכונה בצמה
 דחוימ ףיעס <םש) שיו םואה (יסורפה) ביצנה דובכל שדקומ
 ה־דצ ש .תידיסחב רבידמ ןאכ םנו ."תודיסח״ה רועיבל עגונה

 .׳219 ׳מע .1 ןייע) .״הנש םירשע ינפל״ ןילופב

 ־יתבב הדעו םע להק ינפל תותבשב תושרד םישרודו

 םרועש םה םיארוק לוחה־תומיבו ,םהלש תושרדמה

 בהלתנ דימ .םתבישיב היתוביבסו־ריעה־ירוחב ינפל

 ־דימלתה תא ריעבה ץוצינהו ,ןמלז דבש ןנברמ־אברוצה

 סניכו אצי דימ ,היה השעמה־שיאש ןוויכו .ובש םכחה

 ־תיב ןיעמ ,הבישי חתפו יראחוק ורפכב םימכח־ידימלת

 ומצע דימעהו םיקסופו ס״ש ידומילל הובג אנפלוא

 ןמלז ד תא הריזחהש הבישיה ,איהו ,ותבישי שארב

 .יי םשמ אציש םוקמה לא ,ולודיג םוקמ לא

 ¬תהש ןויזח ןמלז דל ול ןמדזנ קסנולפב .וז ףא וזו

 השראווב ותומכש האר אלו ליאוה ,הברה ותוא הימ

 בירומג םידגנתמ לש תידוהי הליהק — ותרובח ךותב

 אצומ התא ןיאשו החורב הפיקתו הטילש ,םינדפקו

 התדימ ןכ יפ לע ףאו ,םידיסח לש "ןינמ" וליפא הב

 ¬מהב יאדו .תונלבס לשו םייפא־ךרא לש הדימ םהיפלכ

 ,הכותב עמטנו וז הליהק לא רתוי ברקתהשכ ,םינמזה ךש

 ־תדימ לע ובלב הטרחו קפס סינכמ הז ןויזח ליחתה

 תואנקהו־םעזה־שגר לעו םהב גהנש׳ תוינוציקהו ןידה

 תולעהל אלא יל ןיאו .םדגנכ וימי לכ ותוא חיתרמ היהש

 יפב וכלהתהש םיבורמה םירופיסה ןמ םידחא םירופיס

 ־ןיד םישקו םיכבוסמ המכ הרורב תודע ודיעי םהו םעה

 ואיצוה :םירפסמ .םידיסחה ןיבו וניבש וללה םירבדו

 לע רזגש יאלוקינ תריזגל םרגש אוה יכ ,וילע זעל

 וניאש וילע רמול םהל רשפא יאש ןוויכו .ידוהיה שובלה

 ־דימלת" :םהיפב הרוגש הרמימה ירה ,םכח־דימלת

 ¬פסמ דועו — .״ונמיה הבוט הלבנ העד וב ןיאש םכח

 .םכח ןמלז ד היה וליא" :וילע רמא םנוב ד יברה : םיר

 ,ינע והשעאש ידכ ,(לדנער א) בהז רניד יל ןתנ זא יכ

 .םימי רחאל אלא ."םיברה תא איטחהל ול םרוג ורשע יכ

 ל׳סהרבא ד ךכ לע ריעה .םידיסחה דגנכ ותמח הככששכ

 יכ ,הארנ ןכ יפ לע ףא,. :הברו בושטאכוסמ ר״ומדא

 אנטוקמ עשוהי לש ויבא ,קנורט דוד ,ר :םירפכמ ״
 תא םשל איבה םעפ .יראזזוקב ןמלז "ו לש וינבל דמלמ היה
 ארקש ןמלז ד לש ורועש עמש אוהו ,ילעשוהי םלעה ,ונב
 םלעה השקה .ףירח שודיח הזיא שדיחו ותבישיב תבשב
 וילע השלחו וצרתל ןמלז ׳ר עדי אלו ,ושודיח לע ילעשוהי
 .ויקסע לגרל וכרדכ ,ןמלז ,ר אצי תבש־יאצומב הנהו .ותעד
 הגשהב רהרהלמ קספ אל העיסנ תעשבו ,ותבכרמב השראוול
 וחומב ןויער ץנצנ םואתפ .ושודיח לע ילעשוהי גישהש
 הבכרמה תא בסהל ובכרל הוויצ דימ .הישוקה תא בשיימה
 ריעצה ונב תאו דמלמה באה תא ריעה םש .יראחוקל וריזחהלו
 לע דמע םלעהש אלא .ותבושת תא םהינפל הצרהו .םתנשמ
 וילע רסאו ול ענכנ הזו .חוכיווב ןמלז ׳ר תא חצינו ולש
 רזחו ,לארשיב לודג תויהל הז םלע דיתע - הלחנ האנהב

 11 -,0חפש ובלו השראוול וכרדל
 :תובקעב אצוי ינא רנזוס ןמלז ׳ר לע םעה־ירופיסב .10
 .־׳אנזיפ שיא ןמלז ־ר. (עדיבא־קינטולז ברה) טעזלע הדוהי

 253 ׳לג ,1919 השראו ,׳יחרזמה״ ןועובש
 .׳"וינבל יזרא" ,(ימחלה) דרובפיו דוד ברה — ןייעו !!

 .126 ׳מע ,ו׳טשת .ביבא־לת ,ןפגרב־רתלא ם׳מיב'תאצוה
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 דועו ."ויתודוא לע ורהרה אחסישפב םא ,היה לודג םדא
 םיחרואב תונציל גהנמ גהנו ללעתה דציכ ,םירפסמ
 תבשש חרוא דיסחב השעמ :ותומכ םיגהנתמ םניאש
 ויהי םא שורדלו רוקחל חרואה הברהו .ןמלז ׳ר לצא
 םושמ וליבשב בושח ןינעהש ריבסהו ,הדועסל םיגד
 ,תבש לילב הנהו .שדוק תבשל םיגדבש לודגה דוסה

 ינבמ דחאו דחא לכל ונתנ ,ןחלושל ןיבוסמ לכהשכ
 הרעק ונתנ דיסחה־חרואהלו ,הלודג גד־תכיתח תיבה
 לכב וגהנ ךכו ;דואמ ןטק לבא םלש גד הכותבו הנטק
 חפוקמ ומצע האר םגו חרואה המתשכו .תודועסה שולש
 :ןמלז ׳ר ול בישה ,רבד רשפ סעכב לאשו שיובמו

 הכיתח ולביקו תבש גנוע םושמ םיגד ןילכוא לכה"
 לש דוסה םושמ םיגד לכוא התא ;תבש דובכל היוארה
 הזיאב יתעדי אלו ,םהב שקבמ התאש תבש תשודק
 םלש גד ךל יתתנו ,לודגה ךדוס םוקמ גדה לש קלח
 םיברו ,הלא םיטעמ םירופיס — .״ךשקובמ וב אצמתו
 תמאב םדוסיש ןיב ,םהילע ףיסוהל ידיבש הלאב אצויכ
 ותומד םה םילעמ ירה ,יממע ןוימד ירפ אלא םניאש ןיבו
 ¬צנש יפכ םידיסחה ףדורו יאנקה דגנתמה ןמלז ׳ר לש

 ־תאנש לש םוהתה תא םילגמ םהו .ויפדרנ יניעב הרייט
 הנמדזנ קסנולפב הנהו .םידדצה ינש ןיבש הקומעה םיחא
 ,םינוש ןתמו־אשמו עגמ לש םירבד־תכרעמ ןמלז ׳רל ול

 אבש דע ול ליגר היהש המ לכמ ,הצקה לא הצקה ןמ
 וז הנומת תולעהל ליבשב אלא .הב תבשל יראחוקל

 .םירבדב תצק ךיראהל ינא סונא הישנה םוהתמ

 ,ןילופ תודיסחב תורמשמה יפוליח לש הז ןמז קרפב
 דוע ,יראחוק רפכב ןמלז ׳ר לש ותבישי תישאר םעו
 היה (בוריקב) ןמלז ׳ר לש וליג ןב ,יולה חמצ אבא ׳ר
 קלתסנו ליאוה ,םיחמצה תחפשמ שאר אוה דועו םייחב
 ¬חורה ותומד התיה המ .(1852) ב״ירת תנשב גלפומ ןקז

 ןב יתייהשכ .וז הלאשל הבושת יפב י אבא ׳ר לש תינ
 ׳ר ילש אבסה תזוחא ,הבוק׳זורפל תכלל ירות עיגה עשת
 לילב תוישוקה תא ותוא לואשל ליבשב ,חמצ שוביל
 ¬כהו קרמה תא ושיגהשכ ,הדועסה תעשב הנהו .רדסה

 תא לטונו ומוקממ םק ויתיאר ,הצמ־חמק לש םירוד
 ןדא לע םדימעמו םיקלודה תורנה םע תוטומפה ינש
 ־דיינק״הו קרמה תא לטנ ךכ רחא ;ויסירת חתופו ןולחה
 ,הרעקה ךותמ הלק העש לכאו ןולחה דיל בשיו "ץעל

 רדס־ליל ותואב .וילכ לכ םע ךורעה ןחלושה לא רזחו
 ? ועמשמ המ הז גהונ :תישימח הישוק ותוא יתלאש

 אבא ׳ר ינקז יבא תיבמ ינלבוקמ" :ינקז יל בישהו
 היורש הצמ לוכאל ונא םיבייח ןושאר רדס לילב ,ל״ז
 ׳םייחדורוא, ונל ןתיל םיצורש וללה דגנכ היסהרפב
 אבא ׳ר ,רמוא הווה — ״!וארייו ועדי ןעמל ,שדח
 ןגמו םיברב ןיגפמ ,היה קודא ינבר דגנתמ יולה חמצ
 ןכיה :הארו אצ וישכע .םגהונו ויתובא תרות לע זועב
 בוקעי ׳ר גלפומה ונב ליבשב גוז־תב הז אבא ׳ר שקבי
 ותיבב ,לודג״וילופ תודיסח לש אתוירא־יד־אבוגב ? ףסוי

 ןמלז ׳ר לש היבבד־לעב ,רעצינימאק לבייפ ׳ר לש
 !השראווב רנזופ

 תודחא תורוש ואובי ?הז ליבייפ ׳ר לש וביט המ
 ׳ר ,ם״ירה דכב לש 12"הלוגה יניע ריאמ" רפסה ןמ

 :וז הלאשל ובישיו ,רטלא רכשי םהרבא

 ןילבולמ יברה לש םיברוקמה ילודגמ (ליבייפ ׳ר) ׳יה
 וברב ושפנ הקבד רתוי דוע לבא .ל״צז ץינזאקמ דיגמהו
 ליחתה םהה םימיב רשא ,אחסישפמ ל״צז שודקה־ידוהיה
 אוה אוהו .לבת ינפ לע ריאהלו חורזל ותרות תשודק רוא
 ןיב "ידוהיה" ובר לש תודיסחה ךרד ץיפהל ץמאתה רשא
 לכו .הביבסהו השראווב רשא םינושה םידיסחה תוגלפמה
 םיאצוי ויה ל״צז "ידוהיה" ידימלת םירוענה ינבו םידיסחה
 דעו תיב ותיב היה יכ ,ל״ז ם״ררה לש ותיבב םיסנכנו
 ודיב התלע רשא הבברמ לוגדה שיאה אוהו .םימכחל
 אוה) וניבר לש ובל לע ידוהיה ובר תרותמ עיפשהל
 שא יפשר וב ביהלהו ,ל״צז (ם״ירה־ישודיח לעב ק״הגה
 "ידוהיה" לש וינפ רואב תוזחל עגעגתהל שדוק תבהלש

 .שודקה ורואב םמחתהלו ל״צז

 אבא ׳ר לש ונתוחמ היה הז רעצינימאק ליבייפ ׳רו
 ׳א רדס לילב ןיגפהל וירחא וינבל הוויצש הז ,חמצ
 -יבב םהש וללה דגנכ ,היסהרפב היורש הצמ לוכאלו
 רשפא יאו !וארייו ועדי ןעמל ,ונתוחמ לש ותרובח
 והאיבי אלשו רנזופ ןמלז ׳ר לש וניע ךושמי אל רבדהש

 .תודיסחה יפלכ םייפא־ךרא לש רוהרה ידיל

 ןיב וללה םיברועמ םיכודיש ,רמול אצמת םאו
 ולדלדיש םחרכ לע השראו ידיסחל קסנולפ ידגנתמ
 ¬יסחל תודגנתהב וז תינבר־תינרות הליהק לש היתוחוכ

 לע םיחפוטו םישעמה םיאב ירה ,הלועהו תשבוכה תוד
 םש הניש םייתניבש) חמצ ףסוי בקעי ׳ר לש וינב .ונינפ
 תיבב השראווב ולדגש (רנימאק םש לביקו ותחפשמ

 ותוסחבו ליבייפ ׳ר םנקז־תיב ריוואב וכנחתנו םהיבא
 .םהמ דחאמ ץוח תודיסחל וספתנ אל הלא םג ינמוד —

 יפל הרושכ לכה הפוג קסנולפבש המכו המכ תחא לעו
 וא הרשפ וא רותיו םושל ןמיס ןיאו ןשיה חסונה
 ףסוי בקעי ׳רל ויה .םידגנתמה דצמ חורה־תופפורתה
 הארנכ לאיחי ריאמ ׳רו ,םידחא םינב ל״נה רנימאק־חמצ
 םירטעמ "הלוגה יניע ריאמ" רפסב .םהבש רחבומה
 לודג םכח־דימלת ׳יה אוה" :וללה םיראתב ותוא
 וילא הבושת ספדנו ,אליבב רבג אלפומ ףירחל םסרופמ
 (םאטשרבלאה םייח) וסיגל ׳םייח ירבד, ת״וש רפסב

 ול שי ןכו ,(א״י ׳יס מ״וח א״ח) זנאצמ ל״צז ק״הגה
 םיראתבש ןהה ללכמו ." ׳ראב־ימ, ת״וש רפסב הבושת
 ,היה אל דיסח — ואלה תא עמוש התא וללה םיחבשו

 םוסרפ עסנ וליא .רחא יברל אלו עסנ אל קצוק לא
 !ךכל םישוע ויה לודג

 ס״מיב תאצוה ,שדחמ ספדנ ,"הלוגה יניע ריאמ" .12
 .זס ,וכ םיפיעס ,16 ׳םע ,ה״ישת ,ביבא־לת ,ןמגרב־רתלא םירפס
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 ליקבערפ ףסוי בקעי 'ר לש ותוחא התיה ותגוז
 םיאב לדוי ןטקה הנב םע איהו ,הקבר דבכוי המשו
 ,יולה חמצ אבא ׳ר םנקז־יבא תיבב םיבשויו קסנולפל
 רומג דגנתמ לצא ןאכ .* הזה תיבה תוכילה היפוצ איהו
 ול קיזחה ונקזו .ליבייפ ׳ר לש ודכנ ךנחתנו לדגתנ הז
 עיגהשכו ."שא־יפשר" ם״מהעב החמש ׳ר תא ,דמלמ
 גרבנטור השמ 'ר לש ותבל אבא ,ר ונקז ואישה הפוחל
 קצוק דיסחל לדוי היה םימיה ךשמהבו ;ןישטנעחמ
 ,רענישטנעח לדוי ׳ר םשב עדונהו םסרופמה ,לודג רוגו

 ־תוישרפ רדס לע רדוסמ /׳הדוהי לגד" רפס רבחמ
 הנמתנ ,בוריקב ,ןמז ותואבש אלא .ע״שו ס״ש ,הרותה
 ןואגה ברה" ,רנימאק־חמצ ףסוי בקעי ׳ר לש ינשה ונב
 ."קסנולפ ק״דבאל ,(חמצ) רנימאק אפיל ׳ר דיסחה

 הנממ וז החפשמ ןיאו ליאוה ,ליגרה רדגמ אצוי רבדהו
 ךאבריוא םהרבא ׳ר ירהש .קסנולפב םינברל הינב
 ׳ר ג״הרה קסנולפ ק״דבא לש ויחא ,(ףירח־לימהרבא)
 תיבב הכנחתנש ,חמצ םייח ׳ר לש ותב ותגוזו ,עשטיא
 הבישי־שאר אוה םגו ,ליקנערפ םימואת ףסוי ׳רה הסיג
 גלפומ ןדמל — ונריעב ׳יעשי ׳ר לש שרדמה־תיבב
 ,הז אפיל ׳ר הנהו .קסנולפב אלו ספעשב ברל היה הז

 ינפמ ריעה תא בזע" הרהמ דע ,חמצ אבא ׳ר לש ודכנ
 םוקמ לכבו .** ״בולסידיאו ק״דבאל לבקתנו תקולחמה
 ןיאו "תקולחמה ינפמ בזעו" םתס םהה םימיב רומאש
 ךסכתסנש דיסח ברל הנווכה ,הביזעה תביס םישרפמ
 תדמוע וז החפשמ ,רמוא הווה .םידגנתמה ותדע־ינבב
 תקלסמ הידי םצעב — התיהשכ התעדב הפיקתו הלש לע
 רדגמ אצי הזשכ ,הריעב תונברה תנוהכמ הידכנמ דחא

 !התליהקב לבוקמה

 םיקהבומה םידגנתמה ןיא וז הפורט העשב ,עמשמ
 תא תעזעזמה תוחורה־תרעס ירחא םיררגנ קסנולפב
 דוד ׳ר םירשימ־דיגמה םהיניעב .הלודגה ןילופ לכ
 הרומה אכמס־רב וניא ולש "םיצירע־רימז" םע בוקאממ
 וליפאו .םניד םליבשב ךתוחהו םהיתועד ןווכמהו םכרד
 ןואגה םשב אטילב ואציש םיכודישה־רוסיאו תומרחה
 ־תלוקשמו טפשמה־וק םיטונ םניא ל״צז הנליוומ דיסהה
 םהלשמ העד וללה םידגנתמל שי .םהייח־חרוא לע הקדצה
 תושגר םגו םגהונו םכרד תועבוק וללהו םהלשמ הניבו

 האובב יכו. :םירפסמ הקבר דבכוי ׳מ תקדצה לע *
 םהרבא ׳ר ריבגה הנקז־הנתוח תיבב רוגל התנותח רחא
 .הנקז־הנתוח תיבב תונקת הנקיתו םייוניש התשע ,חמצ יולה
 .קינפיילמ ג״הרה היבא־תיבב התארש ומכ םיגהנתמ ויהיש
 םינדעמו םילכאמ ינימ םתוא םיינעלו םיתרשמל תתל :ונייה
 עורגל אלשו ,וינבו תיב־לעבה ונייה ,הפש םילכואש םמצע
 ינעל םינתונ יכ ,הנתוח תיבל האובב התוארב םגו .םהמ
 .יכא־תיבב — הרמאו הז לע הרערע ,לישבתה תיבב לוכאל
 דבוכמ םוקמב ,הליכאה רדחב ןחלושה לצא לכוא ינעה ,ברה
 . ח .2 ןייע) ״היוצר תואלמל םגהנמ ונישו .לישבתה תיבב אלו

 .םידיכחה תעפשהב זא התיה רככ בולסידאו תליהק *•

 דומעי אלש רנזופ ןמלז ׳רל ול רשפא יאו .םהיתובבל
 .םהב רהרהי אלו הלא לכ לע

 דוחיב ,תודיסחה תורפסש ,רמול ךירצ תמאה ןעמל
 וכוניח לע תרחא הסריג הל שי ,רוג תלשושל הבורקה וז
 תולשלתשה ירהו .וירוענ ימיב ןיצנחמ לדוי ׳ר לש
 תנשב דלונ רנימאק יולה הדוהי ׳ה :היפל םירבדה
 ריאמ ׳ר ח״הרה ויבאל קינפייל ריעב (1827) ז״פקת
 ברה תב ה״ע הקבר דבכוי תקדצה ומאלו ל״ז לאיחי
 (לדוי ׳ר) לדגתנ ...ל״ז םעט־ךורב לעב ארתאד ארמ

 ירוגמ םוקמ ,קסנולפב כ״חא ,קינפיילב וירוה יכרב לע
 ותויהב .חמצ אבא םהרבא ׳ר ריבגה ינברה ויבא־ןקז
 השא ול אשנ ויבאו ,ומא וילע התמ עבש ןב (לדוי ׳ר)
 רוגל ויבא םע (לדוי) ךלהו .בושטידרב ריעמ תרחא
 ־יבא תיבב רוגל אשרוול אב ירס־דח ןבכ ותויהב .םש

 ונקז .ל״ז רנימאק־חמצ ףסוי בקעי ׳ר ריבגה ברה ,ויבא
 רתסא תרמ הדיגנה ותנקז קר ,םייחב רבכ היה אל הז
 ל״צז רצינמאק ליבייפ ׳ר קידצה לש ותב ה״ע אליב
 לש ונומיז רבתסמ ןאכמ .(ו״לת דומע ׳ב ךרכ ,4 ןייע)
 (ם״ירה) ונבר וכדש" — ןאכמ .ם״ירה םע לדוי םלעה

 ל״ז גרבנטור םייח השמ ׳ר בידנה דיסחה ברה ויחאל
 "השאל הסדה תרמ הדיסחה ותב תא ול ןתנש ,ןיצנחמ
 וליאכ ,העדה תא קזחל םיאב םירופיס הברהו .(ל״נכ)
 תפש" לש ונתוח תויהל דיתעש ימו .יופצ היה לכה
 לש ודיו ,ודמעמל ןקתוהו ךנחתנ הליחתכלמ "תמא

 .םתילכתל םירבדה תא יאשחב תנווכמ ם״ירה

 ד״צקת ינפל תודחא םינש (א) ?יהמ תמאה לבא
 תיבל לדוי ןטקה הנב םע הקבר דבכוי תקדצה האב
 םיעדוי ונא ןיא .קסנולפב יולה חמצ אבא ׳ר הנקז־הנתוח
 המע אב חמצ־רנימאק ריאמ לאיחי ׳ר הלעבש ,םולכ
 המודו ,לאיחי ריאמ ׳ר ייח תא הפיקמ הקיתש .םשל
 ונקזל ענכנ וניאו אוה ןשקע הארנכ ;רבד ול עריא
 ונתוח לע רבודמ אל .• ול הפי הקיתשהו ,דיסחה לבייפ
 תנשב וז ריעב רטפנש עודי ;םש וישעמ המו בשטידרבב
 תקדצה הרטפנ ,רומאכ ."דובכ ותחונמ םשו ז״רת
 הבצמה חסונ ונדיבו .ד״צקת תנשב קסנולפב הקבר דבכוי

 ןייע) ש״הצ וסרטנוקב ןהאזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר ברה *
 םיראת ןתונ ,ונושלב קדקדמ אוהו ליאוה ךמוס ינא וילעו ,(2
 רניפאק חמצ ףסוי בקעי לש ומש תא איבמ אוהשכ הלא
 אוהו !ר״רה ראות :באל — אסילו לאיחי ריאמ ,וינב ינשו
 ברה. :אוה ראותה אסיל ןבל לבא ,לאיחי ריאמ ןבל ןידה
 םע קכנולפב תקולחמהש ,יתרעשה קזחמ הזו ."דיסחה ןואגה

 .ותודיסח םושמ רנימאק אפיל ׳ר ברה
 ב״ע תוא ל״נה רנדנאק יולה לאיחי ריאמ ר״רהו" .13
 ןושחרמ ׳א םירשי תומ תמיו בושסידרב ריעב דובכ ותחונמו

 .%ז״רת תנש
 להוא* ׳השראוו הפב ,ץסישעבייא יולה ןתנוהי
 .ליקגערפ םימואת ךורב לש ...ויתורוקו ויתודלות ׳"ךורב
 .ג׳צרת ,זראל ,שטדואמאלש קחצי ׳צוהב .ביבא־לת־םילשורי

 .ד״ע ,ג״ע .ב״ע םיפיעס .47 ׳46 ׳םע
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 קסנולפב ןימלעה תיב

 ׳ר לש וישעמ המ .כ״מ םשו ,קסנולפבש םייחה־תיבבש
 ןיא — וללה םינש הרשע־שולש דשמ הז לאיחי ריאמ
 לדגתנ" לדוי הנבש ,ונל יאדו (ב) .םולכ םיעדוי ונא

 .ןאכ רומאל תודגונ ונדיבש תודועת המכו המב תמאבו
 ,1827 ,ז״פקת ׳שב קינפיילב דלונ ןישטנעחמ לדוי ׳ר (1)
 ק״דבא (2) — ;ונתוח תבישיב דמול לאיחי ריאמ ויבאו
 ׳ךורב להוא" ל״נכ ןייע) 1828 ח״פקת ׳שב רטפנ קינפייל
 ;ונתוח תומ רחאל קינפיילמ אצוי לאיחי ריאמ 'רו ,(78 ׳טע
 ,ג״צקת ׳שב השראווב רטפנ חמצ ףסוי בקעי ויבא (3) —
 לב״יפ ׳ר (4) — >(ט״פר תוא ,״םימלוע־תלחנ״ ןייע) 1833
 ־תלחנ" ןייע) 1835 ,ה״צקת תנשב השראווב רטפנ רעציניטאק
 וכלה המ ינפמ :הלאשה תלאשנו — (ח״כ תוא ״םימלוע
 ,קסנולפב המצ אבא ׳ר לא לדוי הנב םע הקבר דבכוי םאה
 אוה םייחב ויידעש ,ףסוי בקעי ׳ר םהיבא תיב לא ונלה אלו
 לודגה בידנהו לודגה ריבגה לבייפ ׳ר ונתוח תיבב בשויו
 ריאמ באה לש וצפח ךכ םא יב תאז ןיא ?לודגה דיסתהו
 לדוי םדיחי־םנבש ,הקבר דבכוי םאה לש הצפה דכו לאיחי
 לש ותחגשהבו אבא ׳ר תיבב קסנולפב אקווד לדגתיו ךנחתי

 .וגב םירבדו :ליקנערפ םימואת ףסוי ׳ר
 אוהשכ רגימאק י״רה לע ותמישרב ליקנרפ ברה םע ןידהו
 הרהמ דע ךא .אוה הרקמ — ןישטנעחל ולוגלג...״ :בתוכ
 תניחב יהירה (ןישטנעתב) םש ותבישיש ,תעדל אוה דמול
 ׳מע ,ב 4 ןייע) ״הדוצמל םיגד הנימזמה סנפה־רוא תמולא
 רחאל ,לדוי דלתש םולכ ןאכ רומא אלו .(ה״מת—ד״מת
 ;בושטידרבב ויבא תיבב רוגל קסנולפמ ,ומאמ םתייתנש
 הלעמל רומאכ ,"השראוול אב הנש ירכ־דח ןבכ ותויהבו"
 םיחסונמ םירבד .איה תחא םלועל תמא לש "■םושל .ו״לת ׳טע

 .תובמס םהיתואחסונ — תמיוסמ תילכתל

 ודמלמ םש םג "חמצ אבא ד ונקז יבא תיבב ךנחתנו
 קדוב התאשכו ."שא־יזמר" ס״המעב החמש ׳ר — ונדיב
 אלא וניאש ,אצומ התא דימ ,"הזה דמלמה החמש" והימ
 היהש !רדנסכלאו רוג ,קצוק ילודגמ החמש ןורהא ׳ר
 ¬יסחה דומע אוהו ;םש ומלועל ךלהו ןיבמוג ק״דבאל

 הזכ דמלמו תיברעמה ןילופ לילגב ןמאנה החילשו תוד
 אבא אלא ,"וכדש" ם״ירה אל (ג) .יקדרד דמלמ וניא
 םייח השמ ׳ר לש ותבל ונינ לדוי ׳ר תא אישה" חמצ
 ם״ירה לש ולודישל ךרוצ היה אל תמאבו ."גרבנטור
 ¬ודג םינסחיו םילודג םיריבג םידדצה ינש .הז ךודישל

 היה אל הז רבד לבא ,ינבר דחאו דיסח דחא אלא ,םיל
 ־ימאק הלבייפ ׳ר לש ונתוחמ חמצ אבא ׳ר םא .בושח
 לשו הלבייפ ׳ר לש ודכנ אהי אל המ םוש לע ,רעצינ
 םג ונל שי לבא ? גרבנטור לש ונתח — דחאכ אבא ׳ר
 דצמ םינתוחמל — הארו אצו .ןיצנחב הנותחה רואית
 בשטידרבב ןתחה יבא ירהו .םש רכז ןיא ,לדוי ׳ר ,ןתחה
 .(בתיקב ,א״רתב הנותחהו ,ז״רתב רטפנ) םייחב ןיידע

 ,(ב״ירת רטפנ) אוה םייחב ןיידע אבא ׳ר ונקז םגו

 יפוסא וליאכ ,ןתחה דצמ הנותחל שיא אב אלש ןכתייהו
 םיסוסו הבכרמ חמצ אבא ׳רל ןיא וליאכ וא !?אוה
 הקיתש — רמוא התא ךחרכ לעו ?ןיצנחל והואיביש
 לע םיביבח םניא קסנולפמ םינתוחמהו ליאוה ,ןאכ

 .ם״ירה

 ונדיב .וז הקיתשל ךשמה שי הנש םירשע רחאל
 ,"ק״פל (ב״כרת) ך״רבת /אשת, תשרפ ׳ה םוימ" הנמזה



 55 קסנולפב תודיסחה / הפצ

 רענפיל םהרבא ׳ר דיסחהל ם״ירה־ישודיה חלשש

 עדונ אוה •םהבש םימסרופמהו קצוק ידיסח ילודגמ)

 אוביש ,(ב״לרת ׳מע ,4 ל״נכ — 'לודגה םהרבא, ומשב

 :ןושלה הזב ,("תמא־תפש") הלבייל ׳ר ודכנ תנותחל

 הפ ינש רדא ׳ג םויב לזמל י״הזעב ׳יהת הנותחה.

 ,ףירחה גלפומה תב ;׳יחת הקבר דבכוי ׳מ הלכה םע ,רוג

 חונמה קידצה ברה דכנ ,ןישטנעהמ י״נ לדוי ׳ר דיגנה

 ׳הומ חונמה ןואגה דכנ ,ל״ז רעצינימאק ליבייפ ׳ר

 ."רמוגו הפי םגוויז הלעיש ׳ה ןתי .ל״ז ליקנערפ ךורב

 תטרפמו הנמזהה הנומ המ םוש לע — הלאשה תלאשנו

 לע הרומג הקיתש קתושו ,ויתוהמא דצמ ןתוחמה סוחי

 אמלעב םתס ,רמול לוכי התא יא י ויתובא דצמ םוחית

 ם״ירה עדי הפי .החכיש וא תעדה־חסיה ךותמ ,קתש

 ¬והל היה לק המו ,ויתובא דצמ לדוי ׳ר לש וסוחי תא

 ־אק ילבא םהרבאל ׳ח רוד והירה ויתובא דצמו" : ףיס
 הכלה םוקמ לכבש ,ןנער תיזו םהרבא ןגמ לעב רשיל

 — רמוא התא ךחרכ לע ? אוה ןטק רבד םולכו .״ותומכ

 םלועל רנזופ ןמלז ׳ר דגנכ הניטה .קתש הליחת הנווכב

 "יראחוק" ןיב תובבלה־תודחאו .ובלב המעמעתנ אל

 סייפתה אל םלועלו ,ויניעב התיה הלוספ "קסנולפ״ל

 ¬בדה ךלהמב התניש אל וז הקיתש אלא .םלש סויפ הל

 ותקיתש דגנכ .םימשה ןמ והירה גוויז .םולכ אלו םיר

 תב :תרמואו תאצויש לוק־תב התוא האב ם״ירה לש

 י״מרה לש ותדכנ הרמאו האציש איהו !ינולפל ינולפ

 ם״ירה לש ודכנל (חמצ־רנימאק — לאיחי ריאמ ׳ר)

 " "תמא תפש״מו .(גרבנטור״רטלא ריאמ קחצי ׳ר)

 לש םהינינ הזה םויה דע רוג־תלשוש ינב לכ ךליאו

 !םה ״םיאקסנולפה־םידגנתמה״

 תמאב םולכ :תחא הלאשל הבושת ינא בייח ןיידע

 תמאב םולכ ?םיאקסנולפה וינכש ןיב ןמלז ׳ר ברעתה

 ¬יצו ,יראחוק־תיב ןיבלו וללה ןיב תובבל־תבריק ,דתיה

 דחאו דחא לכו ןאכמו ןאכמ םיכשמנ העפשהה תורונ

 ־בזב הבושת שי וז הלאשל ?ורבח לש וימיממ התוש
 תנשב ינלופה דרמה ימימ ןיול יולה בקעי לש ויתונור

 דמע רבכ תוערואמה יטרפ לע ." א״צקת 1831—1830

 חסונ אלא ןאכ איבמ יניאו ,(הלעמל ןייע) רבלג ר״ד

 אוהו .קסנולפל ךומס רפכמ חלשש ,ןמלז ׳ר לש ובתכמ
 ׳ר לא ,הלודג תושפנ־תנכסב םהו םירוסא ותיב־ינבו

 יכ ,עדת עודי !יתירב שיא" :ליקנערפ םימואת בקעי

 :וכרשנוקב רפסמ ד״יה ןהאזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר ברה ״
 לכב ,קסנילפ ריעב בר הנש םישולש ךרע יתויהב הנהו"
 ?"הגה ר״וינדא תיבב הלוח הזיא (ונילע אל) ע״ל היהש תע

 ה״ע תקדצה תינברה ילא הבתכ ,רוגב ל״צז תמא־תסש לעב
 םיארי םישנא הזיא חולשל ,השקבב ל״ז תמא־תפשה תשא
 דבכוי ׳מ תקדצה התנקז לש הרבק לע ללפתהל םידרחו
 ריעבש םינקזמ יתעמש היתוקדצ בורמו .ל״נה ,ד״ע הקבר
 ןייעי ."הלש ׳םיבוט םישעממ) ט״עממ ורפיס רשא קסנולפ

 .(׳ח ׳מע ,2

 וננהו ;יבש יכלוה ונמולש ישנאמ דועו ינב םע יכונא
 — ונרבע תולילו םימי הז יכ !דואמ םיעגיו םיפיע םויה

 םילוע ונחנא אנא עדוי ימו .אנטניוושאפ םולה ונאב דע

 ונינפל הלגע אנ חלש ,ידידי ,אנא ןכל ?הזמ האלה

 אל םלוע דעו התע ןכ זאמ ךיתבהא .ונשפנ ׳יהתו

 שפנ לע ודוגי ,רדא ג״כ ׳ג םוי רקוב יהיו ;ךחכשא

 יל םיהולאו בגשמל יל ׳ה יהיו ,ועישרי יקנ םדו קידצ
 ,םתימצי םתערבו םנוא תא םהילע בשיו ,יסחמ רוצל

 ."ג״פל א״צקת א״ה ,וניהולא ׳ד םתימצי

 ׳ר ילודישו ,םיריסאה תרזעל ודידי שח הרהמ דע
 ירהו .םהלש תא ושע "לארענעיה" ינפל ליקנערפ ףסוי

 :ךכ לע תודיעמה ןיול רמ ירבדמ תודחא תורוש דוע

 השע רשא תובוט תולועפמ וזח וכל !יערו יחא ינב.

 רשע־םינש (חלש לארענעיהו) ...ל״ז פ״ירהומ חונמה

 תלגע דבל .ונרמשל ךרדב ונמע ועסי המה ...םחול שיא
 ."יתואו ונבו (ןמלז ׳ר) יסיג ינפל חינה רשא י״רהומ

 ׳ד םוי,. — דאמ ינשגר ק״פלב הז קרפ םייסמ ןיולו

 בתוכ ךכ :ירב ."ק״פל (א״צקת) ףסוי ׳ד חלש היחמל
 לעופ ךכו ;ותימע לא בורק חא הרצ תעשב ארוקו

 רומא .ושפנ דידיל ובל לכב הנענה שפנ־דידי השועו
 ירבדו ,ודחי קסנולפו יראחוק ובשי םיחא תבש ,התעמ

 ׳ר לש יאנקה וגזמ לע םיעיפשמה קסנולפ־ידגנתמ לע
 םירבד םניא וירצי שוביכ ידיל ותוא םיאיבמו ןמלז

 .אמלעב

 ־תיבב דובכ התחונמש ,ל״נה תקדצה לש התבצמ ידהי
 :ונריע לש םייחה

 הנופצ הז תומלצ ךשחמב
 ,הרקי ןבא

 שדוק ינבאמ םירוצ תבצחממ
 ,הבצוח

 עטמ רצנ שדוק ירפ תואובת
 .הראפת

 היתובברמ היתולהתב תשא
 ,הבגשנ

 ,יקהי אל רוצב ובר ןה היתוקדצ
 לליה יטיבה םינויבאל ךא

 ,וקעזי ךיא
 ,הפטקנ ,רבאב תאז חור תבידנ יוה

 יכ םג תומה ערה אל הל
 ,התמ הריעצ

 ןורשכב םימי עבש לע ןה
 ,התלע ׳ישעמ

 גנוע ייחב בצע ייח איה
 .הפלח חצנ

 תב ,ל״ז הקבר דבכוי ׳מ תקידצו העונצה השאה ה״ה
 *םייל ק״דבא ל״ז ליקנערפ ךורב ׳מ רודה תפימ ןואגה ברה

 .ק״סל ד״צקת תבט ח״רע ׳ד םויב ׳םנ ,קי•

 יולה בקעי לש ויתונורכז ,"ינלופה דרמהו םידיחיה" .14
 ףיסוהו י״כ י״פע כופדל ןיקתה ,(הז רפסב ןלהל םיאבימ
 םילשורי .קילאיב דרומ .רבלג .מ .נ תירעהו תוחפסנ .אובמ

 .79— 77 ׳מע ,ג״ישת



 ק ס נ ו ל פ רפס 56

 קפאתמ ןמלז ׳ר ךליאו ןאכמש ,המית ןיא וישכע
 ־רווד לא הביתנ אצומ םינמזה ךשמהב וליפאו ,וחורב
 ןיאו .הזל הז םיחתפנו םיברקתמ םהינש תובבלו ,יאק
 ועידוהש ,תמסרופמה "העדומה" תומיתחבש ,המית
 ¬שמהו םימסרופמה םיריבגה ףוריצב") השראו ילודג

 ב״רת תנשב * (״הלוגס ידיחי ףוריצבו הפד םיחיג
 ןהאז דוד םייח ׳קזז" לש ותמיתח רחאל ,תואב ,(1841)
 ידיחי" לש תומיתח יתש ,השראו לש הבר ,"ל״נה ק״פוח
 — הנושאר המיתח :םימתוחהו וז רחא וזב ״הלוגסה

 1 ״רנזופ ןמלז המלש״ — הינשהו ״אקראוומ קחצי ׳קה״
 ל״ז י״רהומ ברהב ריאמ קחצי ׳קזז" — הנורחאהו
 ,םעה־יפב רופיסה ךתוא הימתי אל ףא וישכע ."רסלא

 רשא ,ם״ירה־ישודיח יכ רפסמהו ,וב ןיא שממ יאדוובש
 השראווב דחי (ריאמ קחצי ׳רו ןמלז ׳ר) םתבש ימי לכ
 — ,תקולחמהו םילוזלזהו הבירמה םהיניב וקספ אל

 השראווב רטפנש ,ל״ז ןמלז ׳ר לש ותטימ ירחא ךלה
 םג רטפנ הנש התואב בגא ךרד) 1848 ,ח״רת תנשב
 הכה ללוגה תמיתס רחא דימו" ,(יקרוומ יברה ודידי
 !הה, :רמאו הדירצ־עבצאב (רטלא ריאמ הציא ׳ר)

 רמולכ ," ׳!קצוקב והנה רבכ יכ ,היהנ יתלליפ אל רשא
 ¬משנ תאיצי םע דימו ףכית ,תמאה תרכהל עיגהו ןקתנ

 ¬תמה די יכ קפס ןיא ,םירבדה ולגלגתנ ךכ םאו ."*ות

 ־בסו םהלש חור־ורא — עצמאב התיה קסנולפב םידגנ
 ובלל םיכלהמ טאל טאל ואצמ םידיסחה יפלכ םתונל
 בל היה רבכ םינתשמ םינמזה וליחתהשכו ןמלז ׳ר לש

 .תואבו תושחרתמה תורומתל חותפו ןמוזמו ןכומ הז

 ונעמש רשא ירחא !לאדשי ינב וניחא אנ ועמש״ 4
 וניתובר לע הרס רבדלו רומאל ונירחאמ רבד בל תגותב
 הצוחב םינגו תודש תדובע ונל ורסאש ;ע״נ דומלתה ילעב
 תושעל ולכוי ,שממ םהב ןיא רשא ,הלאכ םירבדש דע ,ץראל
 םימותחה ונא הז ללגב — ה״רי ההובגה הלשממה לצא םשור
 תיבל דיגהל לודג בויח םיביוחמ ונמצע תא ונאצמ הטמ

 /׳רמוגו השודקה הרותה יגיעממ עבונה תמא רבד בקעי

 וזיעלהש זעלהו השבלהה־תריזג וינעב יהמ תמאהו 44
 יפל רומאכ יהירה ?עצמאב התיה רבזופ ןמלז 'ר לש ודיש
 דבע ,12 םש ןייע) ״הלוגה יניע ריאמ״ רפסב רוג תורוקמ
 רוסיא שובלה ףוליחב ואר אל םידגנתמה םג..." : (82*81
 העומשה) לקהל ודדצש ולאב ויה םידיסחה ןיב םג .הרות
 םלוא (.צ .ש — !םיליקמב היה קצאקמ ר״ומדאהש ,תרמוא
 לעש ,הרות תעד ,ותעדב ףקותב דמע (ם״ירה) ל״צז וניבר
 תנשב םסרופ ...׳רובעי אלו גרהי, לש ןידה לח וז הריזג
 — הרירבה הנתינ שדחה וצבו ,השבלהדצל הפסוה ג״ירת
 ,רצק דגב :תרמוא תאז ;בדעמה־ימע שובלב שובלל וא
 שובלל וא ;תואיפו ןקזב ץצקלו ,תעבגמו םיכורא םייסנכמ
 ,םייכרבל דע טודרוס :תרמוא תאז ,היסור-ירחוס ךרדכ
 ראווצה לע הפוטע תחפטמ ,םייפגמה ךותל םילשפומ םייסנכמ

 .תורעשב ךיראהלו ןקז לדגל ולכויו ,םשארל יסור עבוכו

 םינברה ןמ דועו םידגנתמה לש םגיהנמ רנזופ ןמלז ׳ר
 שובלה דצל עירכה ל״צז וניבר וליאו ,זנכשא חסונ דעב ויה

 .יסורה

 "לארשי תדוגא" לא םידיסח יתכמ .ג

 ז קסנולפב היולג תודיסח לש התעשל ונאב וז ךרדב
 םידיסחה-יתבב חטבל תבשוי ךכ רחאו הינינמב הרודס
 המכ ןילופ־תודיסח המצמצשמ .הלש ("ךעלביטש")
 ¬ילא ׳ר)ןהינוניגו היצילאג־תורצח לש ןהיסומינמ המכו

 התומד הל רצ אחסישפ חסונו ,(ןילבולמ "הזוחה״ו ךלמ
 ־מופבו תוטשפב הרותה־דומיל לא הרזחשמ !המצע לש
 ל״רהמ לא ,םהיפב ליגרכ ,הרזח" !הלודג הנגפהבו הב
 טאלב א") "ןמוקמב תופסות םע ארמג ףד" לא ,"גארפמ
 ־שגרהש הנתנ אלו ,("טרא ן׳פיוא תופסות טימ ארמג
 ¬ומה תא הריזחהו הילע טלתשת הריתיה תינפוגה תונ

 האיבמה זילופ־תודיםה הארבנ ירה — תובבלל ןיח
 ¬יסח" תגזממה וז ,הלשמ דוליהו הלשמ הסיפת םלועל

 ןיאו ,תחא תוירחאלו תחא "הדובע״ל "הרות״זומילו תוד
 תיממעהו תינרות־תינברה קסנולפב וליפאש ,המית
 םילגלגתמ תודיסחה לש םייחה הימימו םירכסה וחתפנ

 .*הב םיאבו

 ¬צה ףאו קצוק לש םידיסח קסנולפב ויהש ,יל ירב

 רדנסכלאו יקרוו לש םידיסח םג ויהו "ןינמ״ל ופרט

 לש דחוימ שובלה ותוא אצי וניבר לש הז ונוחצנמ
 עבוכה — ןילופ (.צ .ש — םעה־יטושפ םידוהי ל״צ) ידיסח
 ,(.צ .ש — ,םיאטילה יפב "הקריאמ־עשטיא") ןטקה רוחשה
 ,טודרופה לוגלג "הטופאק״ה ;תיסורה "הקפאש״ה לוגלג היהש

 ."(.צ .ש — םכותב םיסנוכמ םייסנכמהש) םייפגמהו

 רפסב. ירה רנזופ ןמלז ׳ר לש ותרובק םוקמ ןיינעבו
 ה״ומ דובכ" תבצמ חסונ שי 31־30 'טע ״םימלוע תלחנ״
 ורודל רקיו ומעב םסרופמה רספטה ברה ןב ץרפ לאומש
 לע בותכ הטמל הרעהבו ."ל״צז רנזופ ןמלז המלש ה״ומ
 .קסנולפ ריעב (דובכ ותחונמ) כ״ונמו" :רנזופ ןמלז ׳ד
 ןמלז ׳ר לש ותבצמ חסונ ל״נה רפסב ןיא םוקמ לכמ .ינהימת
 .ןינוועי לאומש רבחמה לש וניעמ המלעתנש ראותי אלו ,רנזופ
 קרפב םהב ןד ינאש םירבדל ארוקה תא ברקל ליבשב "
 והונווכיש םיכיראת המכ (לע רוזחא וליפאו) ןאכ איבא ,הז

 :דכב

 ,אחסישפמ םנוב החמש ׳ר רטפנ (1827) ז״פקת תנשב (א
 ־אמוטב הליחת ,ותדע גיהנמ ליחתה ודימלת לדנמ םחנמ ׳רו
 וז הנש .(1859) ט״ירת תנשב רטפנו :קצוקב דכ רחאו בוש
 המכו המכו ,וילופ תודיסחב םיכרד־שופיחו רבעמ־תנש ,דתיה
 ירקיעה ינחורה שרויה לבא ,םיכרדה ידיצל וכשמנ תונוליס
 —ט״נקת) השראוומ רטלא ריאמ קחצי ׳ר היה קצוק לש
 ¬ראווב ותבש ימיב דוע םסרפתנ .ם״ירה ישודיח לעב ,(ו״כרת
 םינש עבש הר״ומדאלו רוג לש הברל היה הרהמ דע אלא ,הש

 .ותריטפ תנש ו״כרת דע ןרדסכ

 ¬כלאמ רינה ךונח ׳רל םינש עברא העסנ הבורב רוג תדע
 הפשה" לבייל ׳ר היה ,ל״רת תנשב ,ותריטפ רחאל לבא ׳רדנס
 תכשמנ ךליאו ונממו ,רוג לש הר״ומדא ,ם״ירהו דכנ ,"תמא

 .קספה אלל הזה םויה דע וז תלשוש
 היחד רמולכ — רדנסכלאל העיסנ לש וללה םינש עברא
 תפש" לע ם״ירה לש ותריטפ רחאל דימ זירכהל וחדש וז
 ידיסח לכ אל !הכובמ תונש ויה ןה ףא — ושרויכ ״תמא

 .תועדה וגלפתנו וז היתדל ומיכסה רוג
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 ׳רו ל״ז רגירק היבוט ׳ר ירומו יבר .בונאכעשט לשו

 ןושאר יאבג תויהל דיתעש ימ ,ל״ז םובמרוד הימחנ

 ילתפנ ׳ר גזומהו ,קצוקל ועסנ ,רוג לש םידיסחהדויבב

 .הפי הפי יתעדי םתשלש תאו — היה יקרוו דיסח ל״ז

 היולגה ותודיסח .תגהונ הגהנמכ קסנולפ םוקמ לכמ

 וימי לכ אהיש ,וליבשב בוכיעו העינמ אל היבוט ׳ר לש

 לש תובאה יתבב םיקהבומ םידגנתמ ינב לש םדמלמ

 .* םיחמצה

 -יתב לכ שאב ולעש רחאל ,קסנולפ ןברוח רחאל

 ־ושרו ,היתובא־יתבב םירפסה־תונורא לכו היתושרדמ

 -יסקנפו הכותבש הקדצהו־םידסחה־תורבח לש ןהיתומ

 קדקדל השק — ולאב אצויכו אשידק־הרבחהו הליהקה
 הזיאו ןושאר םידיסח־תיב וז ריעב חתפנ יתמיא עובקלו

 וחתפנ םהינש ,המוד י יניניטסוגה וא ירוגה י הזיאל םדק
 יניניטסוגהש ,אוה ימשר ןכ יפ לע ףא .הז רחא הזב

 יאקצוקה לש ותריטפ רחאל .תובבלה לע הברה בבחתנ

 ¬וטה ןמו ,וידיסחמ המכו המכ .ונריעב ותליבח הדרפתנ

 לכ הקבד םשפנ (ל״ז היבוט ׳ר תמגוד) ,םהבש םיב

 ¬יטפ רחאל ףא םינומא ול רומשל ופיסוהש ,םברב ךכ

 קצוק ידיסח ויהו •רחא יברל ועסנ אל םהימי לכו ,ותר
 ר״ומדאה ירחא וכלהש ,(ל״ז סובמרוד הימחנ ׳ר תמגוד)

 הימחנ ׳ר לש ויתוחוכ וקיפסה םא לודג קפס לבא .רוגב

 השקו .טעומ םרפסמ ךכ ןיבש ,וירבח תא וירחא ךושמל
 ל״רת תנשל ו״כרת ןיב ,הכובמה ימיב אקוודש ,רמול

 •קסנולפב רוג תודיסח הברה הקזחתנ

 ידיסה לע יניניטסוגה לש ותעפשהל .דתיה הז דגנכ

 תבריק ,תישאר .םמרג םוקמהש םימעט הברה קסנולפ
 םהה םימיב הקוחר רוגו !הלש תא התשע וזל וז םירעה

 בונאכעשט ריעה לש הר״ומדא היה ןמז קרפ ותואב (ב
 עסנ אל םלועמ .היה ותומדב דחוימ קידצ .הדנאל םהירמא 'ר
 ,"המכשה״ב תסנכה תיבב םעה־יטושפ םע ללפתה .רחא יברל
 תנשבש רוג ידיסח ויהו .הלאב אצויכו: ,זנכשא חסונ ,ותליפתו
 רטפנ אוה .דינה ךונח ׳ר לא אלו וילא עוסנל וליחתה ו״כרת

 .(1875) ה׳י׳לרת תנשב
 דלונ ןיניטסוגמ ר״ומדאה ץישפיל ר״אמ לאיחי ׳ר (ג
 ןואגה ברה לש ותבישיב אנטוקב דמל .(1816) ו״עקת תנשב
 תראפת״ו ,"ןנער־תיז" לעב גרברבליז ביל הדוהי השמ ׳ר
 ־שוריב ה״כרתב רטפנו ו״טרת תנשב ץראל הליע) "םילשורי
 רבעו ,אנטוקל הבורקה ןיניטסוגב ןתחתנ .(כ״מ ןאכו םיל
 ־יבחה ןמו יאקצוקל םיברוקמה ןמ היה .ונתוח תיבב תבשל
 ,קבט רחוס ריאמ לאיחי ׳ר היה הליחת .דואמ וילע םיב
 .ןיניטכוג לש הברל היה קצוקמ ר״ומדאה תעפשהבש אלא
 רחאל לבא ,ם״ירה ישודיחל עסנ יאקצוקה לש ותריטפ רחאל
 אדנאל םהרבא ׳רל אלא רדנסכלאל עסנ אל ירוגה לש ותריטפ
 .יבונאכעשטה לש ותריטפ תנש ,ת״לרת דע בונאכעשטמ
 ותריטפ תנש דע ןיניטסוגב ותדע גיהנהל ליחתה ךליאו ןאכמ

 .(1888) ח״מרת
 השמ לש "םילשוריו אמור" םגריתש ימ ,חמצ דוד י
 תותשל יתיכז ינאו .ודימלת היה ל״ז יבא ,ודימלת היה סה

 .ןרדסכ םינש 4 וימיממ

 לש ותומד ,דועו .ןילופב תושבושמ ןיידע םיכרדהשכ

 ותואב םיברל העודי ,ארתאד ארמה ,ריאמ לאיחי ׳ר
 ברהו ,תודחא תוליהקב וצרפש תובירמ תמחמ לילג
 בשייל וחלשנש םינבר לש תוררובב רבח ןיניטסוגמ

 ,אנטוקב זכרמה רקיעבו .הלאה תורייעב תקולחמה תא

 ירעשי ול חתפ ,וירוענ ימיב ריאמ לאיחי ׳ר ךנחתנ םש
 קסנולפ לש הבר ,בוריקב ה״מרת—ה״לרת תונשב .ריעה

 ונריעל אב אנטוקמ .ל״ז ןמלוו בקעי לארשי ׳ר היה

 — ':יןמלוו ברה לשי ונתוח .הארוה־הרומ םש אוהו

 ביל הדוהי השמ ׳ר לארשי לש ןבר יתימאה ןואגה"

 ק״ק ידילימ שיניב ןימינב ׳רב (.צ .שי — גרברבליז)

 ס״חמעב ."אנטוק ק״קד ד״באה ,ןילופ תנידמב ץשטנול

 ו״טרתב ץראל הלעו "םילשורי תראפת״ו "ןנער תיז"
 "ןנער תיז" לעב לש ותבישיב הנהו .ה״כרת תנשב רטפנו

 ןמדזנ יאדוובו יירוענב ריאמ לאיחי 'ר דמל אנטוקב

 ארקנ ןורחאה הזש רחאלו ,ןמלוו לארשי ׳ר םע םשי
 בד םהרבא ודכנ לש ותודע יפל) קסנולפב ברכ ןהכל
 רבכ (ל״למ רפכ ב שריו הינש הילע ינושארמ ,ןמלזו
 יכרדב ךלה בקעי לארשי ׳ר םג .היה יניניטסוג דיסה

 התלעש ותגוז תבצמ לע .ץראל קסנולפמ הלעו ונתוח

 לארשי ןואגה תנמלא התיהש ,אביל הרש" :בותכ ומע

 ,םילשורי ק״העפ ד״בארו קסנולפ ק״דבא יולה בקעי

 ילואו .(15 הרעה ׳ר) ״ףסוי־תיבה־ןרמ עזגמ השישי

 ויהי םידיסח לש םהינבשכ ,אובל דיתעל למסה ןמ שי

 קסנוייפב ןושאר דיסח בר יכ ,הינש• הילע לש הינושארמ
 !היה ןויצ־הלוע

 ךלוה ךכ לכ (1879) ט״לרת תנשב םוקמ לכמ
 קסנולפו ,לילגה תורייעב ןיניטסוגמ ר״ומדאה לש ועמש

 ־ץעויכ ;וקחד תעשב םדא לכ ליצמו הדופכ ,עמשמב

 וליפאש — םיאלפ יאלפ םלועל הצועיה ותצעש לכש
 ,םייברל העיסנב הברמ וניאש ,ינוניב דיסח ,ל״ז יבא

 ןיניטסוגב ובר לא אוה ךלוה וייחב תערכמ העשב ירה
 השעמהו .ונממ תעדו הצע שקבמו וינפל ובל ךפושו
 ח״י ןבו (1852) ב״ירתב דלונ ל״ז יבא .היה ךכ היהש

 רשע ןפוסל וברקש רחאל לבא .(ל״רת) הפוחל סנכנ
 ומא הליחתה .(ט״לרת) םינב אלל הבישי לש םינש
 אלא .שקב החודו ברסמ יבאו ,ותשאל טג ןתיש קוחדל
 רזעלא ׳רל הסחייתה יתנקז) הברה וילע הקחדשימ
 אצי ,(תולאש קוספל תעדויש הרמאו קסוטלופמ ןהכה

 ¬ארה ותלאש .וינעה תא וברל רפיסו ןיניטסוגל אבא

 טגאז סאוו ןוא) "?ךל רמוא ךבל המו" :החיה הנוש

 דרפיהל הצור וניא יבל" :אבא ובישה — .(ץראה׳ס ריד

 ול ריזחה ,"לבא" — ״?ןינעה והמ ןכבו״ — .״הנממ

 :־םילשורי ימכח תודלות״ ,ןיקמורפ ביל הירא ןייע .15

 רזעילא תאס תוחתפמו אובמ ,תוכרעהו תובר תופסות םע
 םידומע .ט-פרת .םילשורי ןומולס סיפד ,ישילש קלח ,ץלביר

 •239 רבעב 2 הרעהו ,239—238

 -ל* ,רטנולפ דפס
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 — .״םאו בא דוביכ שיו תקחוד ,היחתש ,אמא,, ,אבא

 ינדמלל ךנוצר" :תמוערת תצקב יניניטסוגה בישה ךכל
 ;ךתגאד אלו ,יתגאד םאו־בא־דוביכ י תורבידה־תרשע

 ומאו ותיבל רזח יבא ."•!ילא התוא חלשו התיבה עס
 לדנייש יתוחא הדלונ הנש רחאלו ןיניטסוגל העסנ
 םירבד — .דחא ןבו תונב שמח דוע ואב הירחאלו ,ד״יה
 ¬תמו ז״י ןב יתייהשכ ה״ע הנח אמא יל הרפיס הלא
 לע םידיסח םירפסמש םיסנה לש םתימא לע המע חכוו

 .םהיבר

 הנמאנ תודעו ליאוה ,אבא תיבמ הז רופיס יתאבה
 היכרבא רודבו קסנולפ תליהקב ואבש תורומתל אוה
 י״רת ןיבש וללה םינשה םירשעו שמחב ודגבו ולדגש
 האיבהש ינחורה ריוואב הז יוניש אלב .ה״לרת ןיבל
 ,ונריעב קצוק ידיסח לש וז הצימאו הנטק הרובח המע
 רומח דגנתמ ידוהי לש ונב ,ל״ז אבאל ול רשפא יא
 יאו .ןיניטסוג דיסח אהיש ,ויתובא־יגהנמ לכב דיפקמה
 ,היתודמעמ לכ לע ,םירומג םידגנתמ לש ריעל הל רשפא
 אלב המוחתב םידיסח־יתב וחתפייש ,קסנולפ תמגוד

 .ערקו תקולחמ

 םידיסח־יתב ינש דוע וחתפנ ,בוריקב ןמז ותואב
 ־תיב וניא ןורחאה הז) יטדאטשיינהו ירוגה — ונריעב
 ךכל ויתוחוכ ול וקיפסה אלש םושמ ,ומצע ינפב םידיסח
 הבורק טדאטשיינ הרייעה הנהו .(יניניטסוגה םע גזמתנו
 דבלב רטמוליק רשע םינש לש קחרמו קסנולפל דואמ
 .תושפנ תואמ המכ םידוהיה היבשותו ,וזל וז ןיב לידבמ

 לש ונב ,אוה םילודג־ןב בואט יבצ דוד ׳ר הר״ומדא
 ראותב ראותמ םידיסחה תורפסב" .רימזוקמ קידצה
 תפומ ,ותראפתו לארשי יבצ ,יאמדקמ דחכ יתימא ןואג,
 ליחתה ותדע .(זלש ׳מע ׳ב ךרכ ,4 ׳ע) ״רמוגו ׳רודה
 וניאו ,(היה יאקצוקה יברוקממ) ט״ירת רחאל גיהנהל
 הניא ותדע .ריעה בר אלו טדאטשיינב ר״ומדא אלא
 לבא .הבורמ וניא קסנולפב וידיסח רפסמ םגו הלודג
 ירה ,תודיסחל ונריע־ינבמ המכו המכ וספתנש רחאל
 דוד ׳ר לש הלענה תינחורה תומדהו םוקמה תבריק
 ופרטצנו .תובבלה תא וכשמ הלודגה ותונתוונעו יבצ
 יבצ דוד ׳ר ירחא םיהונ ויהש ונריעב םידחא םיניגמ
 ומלועל ךלהש דע שפנו בלב ול םירוסמו ל״ז בואט

 .(1883) ג״מרח תנשב

 ףאו .רוגד םידיסחה־תיב דואמ• לודגו רחא ןינע
 תריטפ רחאל ףא ,םייקתהל ףיסומ "יניניטסוגה״ש יפ לע

 ,דבלב םש אלא וניא רבד לש ותימאל ירה ,(ח״מרת)ובר

 אלא וישכע וניא הז תיב ןכש .ונכתמ ןקורתנש םש
 ¬יחי ליבשבו ,טדאטשיינ ידיסחבש טעמ־יתמל דעו־תיב

 ותורמ ןיא לבא ,תודיסחה חסונ יפל םהייח־חרואש םיד
 ועסנ םעפש םינקז ןאכ ויה .םהילע דחא גיהנמ לש
 םש ויהו .רחא יברל ועסנ אלו בונאכישטלו קצוקל
 יתבש הלודג החפשמ) "םירצינשה" לש םינתח ,םיכרבא

 תוחפשמ לשו (ריעב הדבוכמו הדימא ,םיבורמ היתובא
 וללה םיכרבא .(לשמל ,סכופ) ןדמעמב ולעש תורחא
 םהיבא־תיב לש רצחה תא דחאו דחא לכ םהמע ואיבה
 .ולאב אצויכו הלאיב ,בונשמא ,רדנסכלא ,ןימיזדאר —
 עיפשמ חוכ אהיש קיפסה אל הז ינוציח ףוריצ לבא
 תחת םתוא הפסאש ,וז תודחאו ליאוה .קסנולפב ןווכמו
 אל — דבלב ילילשה דצמ אלא הניא ,תחא הרוק לצ

 .ויה רוג־ידיסח

 לש ותגהנה ימיב רוג לש םידיסחה־תיב ןכ• אל
 לכב הלעמב הנושאר ותדעש ןוויכ .ל״צז "תמא־תפש״ה
 תוליהק לכב תודחאבו העפשהב הנושארו ,תוניחבה
 -תולשוש לכ תא הנינמבו הנימב תערכמו ,ןילופ

 לא ףרטצמש ימ לכ ירה ,וז ץראב תורחאה תודיסחה
 ץוביקה לש תוירחאו תובישחו ךרע לטונ דימ ,וז הדע
 לכ ,קסנולפב רוג ידיסח רמול רשפא יא •הנמנ אוה ומע
 .םה הליהקבש םיניוצמה ןמ ,ומצע ינפב דחאו דחא

 .ריעבש הליפת־יתב ראש ךותב םג םתומכש אצומ התא

 ־תפש״ה לש והנחמ לא הפוג תורבחתהה ןכ יפ לע ףאו
 רוביצ לש תובישחו תוכמס ,דובכו דבוכ האיבמ■ "תמא
 ,םיכתחנ ריעה יקסע לכ הרהמ דעו .ויתופקשהב דחואמ

 ליאוה ;הנוצרו וז הנטק הדע לש היתועד יפל ,השעמל
 תונמל רשפא יא הרהמ דע .תלסופהו הרישכמה איהו
 תא הרממה טחושל םויק ןיאו ,התמכסה אלב ריעב בר
 קזחמ הגהנהב תופיקתו הררש לש הז דמעמ .היפ
 אליממו ,וזכרמל רבוחמו דחואמ ףוג ותוא לש ותוכמס
 ׳ר לש ותסינכ ,המוד .וילא םיחפסנה תא הברמ ףא
 הריבסמה האנ המגוד רוגד םידיסחה־תיבל ןמסאק דוד
 ךיי״ב תמסרופמה וועשינממ אב קסנולפל .רומאה תא
 ׳ר וועשינמב תופרשמה לעבו ,הלש "חספל רשכ ףרש
 (חמצ ןמלז ׳ר לש ונתח) דוד ׳ר .18ויבא ןמסאק רזעלא

 ץראה ןושל עדוי ,ןובנו חקיפ םדא ,רמצו תורעי רחוס
 הבולדנאה הטיזאג — ינלופה ״רחסמה־ןותע״ב ארוקו
 השועו ושובלב רדהתמ ףא ,לודג ןיירוא־רב אל לבא —
 ,שדחה־שרדמה־תיבב ללפתמו ,םיירפסמב ולגעמו ונקז

 ,םואתפ הנהו .םיליכשמלו ןויצ־יבבוחלו םירואנל זכרמ

 רשעתנו החילצה רחסמב וכרדש רחאל ,הדימע ימיב
 עסונ ליחתהו רוגד םידיסח־תיבל רבע ,הבג ודמעמו
 וריעב סנרפל היה םינשה ךשמהבו ,"תמא־תפש״ל

 .קסנולפב תודיסחה לש ךוותה־דומעלו

 הלאה םידיסחה להק תא יניע דגנל ריבעמ• ינאשכ
 י האור ינא המ ,ןרדסכ םינש עשת יתישע םכותב רשא
 םבור ,תובא־יתב לש םינינמ השמחו םירשע וא םירשע
 ¬אדו תובורמ ויתודריטו םוצמצב ותסנרפש דמעמ ינב

 לש םסרופמה ורוביחב תראותמ ןמסאיק תחפשמ •16
 ־ורכז") "ןילופ" (אנטוקמ הל׳עשוהי ׳ר לש ודכנ) קנורט .י .י
 ,קראי־וינ ,"טייצ רעזנוא" תאצוה ,׳ב רפס ."רעדליב ןוא תונ

 .ךליאו 277 ימע ,1946
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 ־תורוחס לש םינטקו םינוביב םינוונח — תולודג ויתוג
 םידמלמ ;תיב־ילכו תלוכמו םיסירגודומק ,לזרב ,גרא
 ;שודיקל םיקומיצ־ןיי םיגזומ ,םיטחוש ,ארמג־ירוחבל
 ,קושה ימיב םירכיאה ןמ האובת םינוקה םינטק םירחוס

 תונוממ ינינעב םיכוותמ ,תורסנמבו תורעיב םירלבל
 ¬חוס ,םידחא םיריבג םכותבו !ולאב אצויכו תואוולהו
 התא יא ןכ יפ לע ףא .רמצו תורעי לש םילודג םיר
 לש ריע קסנולפ .םה םייממע וללה םידיסח רמול לוכי
 םינעבוכהו םירגנה הב םיבר — איה הכאלמ־ילעב
 אצויכו םיציבו תופוע ירחוס ,הלגע־ילעבו םיטייחהו
 לכב ברעו רקוב םיאלממ םהיפלאב הלא םע־ינומה .הזב
 .םוקמ ספא דע תושרדמה־יתב תשרלש תא הנשה־תומי
 םיליהת־תרבחב וקרפ תא טושפה ידוהיה רמוא ןאכ
 "בקעי־ןיע" השמ שריה ׳ר ןיידה יפמ דמול ןאכ ,ולש
 ןשרד־לעב לש השרד עמוש ןאכ ;בירעמל החנמ ןיב
 קסועו דיחיו רוביצ יכרצב ןתונו אשונ ןאכ ;חרוא רבוע
 תצקו החישל וירבח םע ןמדזמ םתס ןאכו ;תואבגב
 ןיידע רבעה םלוע ,הרואכל .ומלוע תויווהב תוליכר
 ותימאל .םימייקו םירירש ויתודסומ לכו ונכ לע דמוע
 גהונ ,תובא תשוריו הרגיש אלא ןאכ ןיא ,רבד לש
 ליאוה .דבלב ותיווה חוכבו לגרהה תוכזב םייקתמה
 ¬גנתמ" רמול לוכי התא יאו .ומוקמב אוביש רבד ןיאו

 םינכומו םהמע םהיתופקשהו םהמע םתעדש ךינפל "םיד
 עוגפל אוביש ימ לכ ינפב דומעלו םשפנ תא רוסמל םה
 םידיסח־תיב ךכיפלו .ותונשל וא םהייח־חסונ רערעלו
 באושו דחואמ ורוביצש רחאמ ,ותושירפב וליפא רוגד
 ךתוחו אוה ןווכמ הלקנ לע ירה ,זכרמה ןמ ויתוחוכ

 .ודגנכ שיא דמע אל השעמל ןכש ,ריעה יקסע לכב

 .ךכ לכ ףיקת היה םעפ רשא ,רבעה ללגב םאו

 ןמדזנ םהידעצ תישארב ירה ,םיבכועמ רוג ידיסח ןיא
 -דוריפ ידיל םאיבי הרהמ דעו ,םכרדב דיתעה םהל

 אלש ,תמיוסמ תולשלתשה תמחמ .ומע תקולחמו תועד
 שבוכו ןויצ־תביח ןויער הברמ ,הב טרפל ןאכ ינינעמ
 .תורחא ןילופ ירעב רשאמ רתוי ונריעב תובבלה תא
 ןויערה םע ושגפייש קסנולפב רוג ידיסח לש םפוסו
 .הזל הז ןיב דוגינ ןיא הנושארב .םינפ לא םינפ הזה

 ¬יחל םשאר םיניכרמ וליאכ "תמא־תפש" ידיסח וליפאו

 לש "םילשורי םולש" סרטנוקה תומסרופמה ןמ .ןויצ תב
 ׳י) איבמ" וב ,יי בוליפ־קצוק ר״ומדא לארשי םייח ׳ר
 ךירצש הלבקו הדגא ,הכלה ירבדמ תויאר (לארשי םייח
 ¬שכו ...לארשי ץרא תמדא תלואגב קלח תחקלו ףתתשהל

 לארשי ץראב תובשומ םיקהל ןויצ יבבוח וליחתה
 ¬יסח לש ןוגרא דסייל אוה םג ץמאתה םש בשייתהלו

 בשיתהלו לארשי ץראב תומדא תונקל הרטמב םיד

 ר״וכדאה דיד ׳ר לש ־:ב אוהו ,(1840) ר״ת תנשב דלונ *
 ישא ,ל״ז לדנמ ׳ר ובס תחגשהב ךנחתנו לדגתנו ,קצוקמ
 .י״סרתב רטפנ לארשי םייח ׳ר .הז ודכנל הריתי הביח שחר

 בושח ונליבשבש אלא .(דיק דנע /א ךרכ ,4 ןייע) ״םש
 ¬נוקל "תמא־תפש״ה לש ותבושת ונדיבו ליאוה ,רבדה

 ¬ולקה יתעד דיגהל ונוצר תואלמל יננהו.:ל״נה סרט
 יאדווב ,הרצקב השעמ ןינעבו הכלה וינעב ,הזב הש
 ומצע לע לבקמו (םימש תארי) ש״רי תצק וב שיש ימ
 יכ ושפנב עדויו ץראב תויולתה תווצמ םייקלו רומשל
 ול בשחי הווצמלו שוחל ול ןיא ,ודיב וחמי אל ב״ב

 .(זטק ,וטק ׳טע ,ל״נכ) "רמוגו

 םירבדבש בלה״תומימחמ הלא םירבדב ןיא יאדו
 ׳ר ר״ומדאה בושטאכוסמ יברה בישהש ,סרטנוקה ןינעב
 וניאו ותבושתב דואמ ריהז "תמא־תפש" .י ל״ז םהרבא
 אוה ששוח זמרב .ול ודי ןחיש סרטנוקה לעבל חיטבמ
 השודק רמולכ ,םימש־תארי הב ןיאש ןויצ־תביח םושמ
 "תפש״ה יפל םג ןכ יפ לע ףאו .לכה תא החודה הפוגל

 הווצמ םג אלא תרתומש דבלב וז אל ןויצ־תביח ,"תמא
 .ה״נרת) הנש ששו םישש ינפל ,ינא רוכז ךכיפל .איה
 תא רואל לצרה איצוהש םדוק ,בוריקב םייתנש ,(1894
 ־יסחה־תיב לע ל״ז אבא חפתסהשמ ,"םידוהיה תנידמ"
 "תורעקה" ןיב רופיכ־םוי ברעב םש יתיאר ,רוגד םיד

 םג ,הקדצ ינימ לכל רמימלאה לע תוכורעה ,תוברה
 ,דחימ אל שיאו ,"יאסידואה דעווה" תבוטל "הרעק"
 ־בבוח ךכיפלו .וז ׳דורעק״ל םתבדנ םינתונה םיברו
 ןיידע ל״ז קיזייא החמש ׳ר תמגוד בבלנו בהלנ ןויצ
 .ונריעב רוג ידיסחבש םידבוכמהו םינמאנה םע זא הנמנ
 רוג־ידיסח דצמ תוספורטופא לש םינושאר םינמיס
 םמצעל הערכה לש תוכמס תליטנו קסנולפ תליהקל
 ודמעשכ ,•• (1892) ג״נרת ףוסב וארנ רבכ היקסעב
 .ריעה ברל ד״יה ןהאזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר תא תונמל

 לכ המולש־ישנאמ וניאש םושמ רוגל הארנ אל הז בר
 ־תנו ,רצינשו חמצ תחפשמל אוה בורקש אלא .וכרצ
 ןיבל םניב רוג ידיסח ךותב הז וינעב תועדה ודרפ
 ׳ר אב ג״נרת תנשב .םהל ןתינ אל םשקובמו םמצע
 הנש םישולש הב ןהיכו קסנולפל ןהאזלכימ לאקזחי

 ,ונממ יתייהנו ה״זעב יתנייע דמחנה וסרטנוק רבדב..," *
 רבד אוה ץראב הלחנ תונקלו ןויצ תביחל תובבל ררועמ
 ץראב הבישי תצק בשחנ ,הסנרפ הזמ היהי םא טרפב ,־
 אלבו) נ ׳ילבו ,נ״על הארנה יפכ יתילעה רשא ב״ע לא
 ■לארשי ץראב הלחנ הנוקה ןמ תויהל יכונא םג הארא 1
 ץרא בושי תוצמ ■כ ,ותרבס םע םנמא .,דמו ךיא עדא אל

 .(ל גב) ,׳םיכסמ יניא ץראה שוביכ םושמ אוה לאי
 ־ומתה ויב" :יל בתוכ םייתעבגמ ןוסלכיס יכדרמ ירבח *״
 ןהאזלבימ ברה ינפל ןהכש ברה תבצמ םולצ יתאצמ
 ןושחרמ א׳־י וסע לא ףסאנ ל״ז דוד ר״ב ןושרג השפ ׳ר :ד
 *ר וסיגל חמצ ח*ה ׳ר ז־׳וד לש בתכמ ידיבו ."ג":
 ילחא..." ;דאבסלראק ,ג״נרת םיטפוש תשרפ ר ,סל
 ,קטנולפ ונריעמ תושדח ינתעדוהו םירקיה ךירבדב אנ י יני
 לע עפשי לב ברה תריחבל עגונב תובורמה תוקולחמהמ
 ןהאזלביפ ברל הנווכהו — .*המה ישפנ תבעות יכ

 .יל רוג תודגנ]
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 ןיב הבר הווחא ,דתיה אל םלועמש יפ לע ףא ,ןרדסכ
 .רוגד םידיסחה־תיבל ברה־תיב

 -אבה םרגנוקה זירכהשמ ,ןכמ רחאל םינש עברא

 הז ןויער ליחתה ,תינידמ־תוינויצ לע ןושארה יאליז
 ־יבבוח םע דחיו ,קסנולפב םישדח תובבל הברה שבוכ
 ׳רו ,תחא תינויצ הדוגאל ודגאתה םיקיתווה ןויצ
 ,רשכו םת ידוהי ,"תמא־תפש״ה דיסח ,קיזייא החמש

 תוינויצה לש הפיטמ — תוירבה לע ביבחו ןיירוא־רב
 דיתעה לא וינפש הז ןויזח יפלכ הנהו .ינחורה הגיהנמו
 םשב םחוכ לכב םיבכעמה "םידגנתמ" ,גהנמ רוג הגהנתה
 שמשממה שדחה לש תונושארה ויתועיספ תא ןשיה
 הרימחמ "ןויצ־יבבוח" םע הנידב הנותמה רוג .אבו
 תרסוא — וטושפכ טושפ .״םינויצה״ םע הנידב דואמ
 קסנולפב הידיסחו .התדע ינב לכ לע רומג רוסיא םתוא
 קיזייא החמש ׳ר תא םישרגמו םהילע לטומה תא םישוע
 תפדור די ורבח לע היבגהש ימ לבא .םלהק ךותמ
 ,םלועל ודי ליפשמ וניא בוש ,הפדרה לש המעט םעטו

 הרהמ דע .הריתי תופיקתו הריתי הקזח הל ןתונ אלא
 ,ינויצל היהש טחושה קחצי בקעיל םילפטנ רוג ידיסחו
 תא ביהלמו גזמ־םחו יממעו ןיוצמ ןשרד־לעב אוהו
 ¬סה אל םעפה .וירחא םבשומו ויתושרדב םעה־יטושפ

 לכ וילע םיאיצומ אלא ,םידיסחה־תיבמ שוריגב וקפת
 ברה .וקוליס םיעבותו ותטיחש םילסופו םילובלב ינימ
 ףדרנה תא שקיבו היה תוירבל חונו רשי םדא ןהאזלכימ
 שא החקלתנשמ לבא .םיפדורה ןוצר תושעל בריסו
 ¬כאבו תונשקעב םהלש לע ודמע םידיסחהו ,תקולחמה

 קסנולפמ אצי טחושהו ,םהלש תא וגישה ףוס ףוס ,תוירז
 .םיה־תונידמל ךלהו

 ידיל ואיבהש ,רתוי םירומח םירבד ועריא וליפאו
 תושרדמה־יתב םיאלמ ןיידע םהה םימיב .הלבחו האכה
 תיילעמ ,םויה תועש לכב הרות ידמול םירוחב קסנולפב
 שרדמה־תיב-ישבוח לש םבורו ,תוצחל בורק דע רחשה
 דימ תוינויצה התלעשמ לבא .םה םידיסח ינב וללה
 היואר יאדו .המשל תושעלו דחאתהל ורמאו הל וספתנ
 ,("לארשיב תוינחור ץיפהש")"ארזע" רעונ־תדוגא התוא

 ותואב אלא וניא ןאכ ינינע .הילע רובידה תא וביחריש
 רשאכ ,שדחה-שרדמה־תיבב ס״רת תנשב הכונח ליל
 ־תפסאל םירוחב לש םינינמ העברא וא השולש ופסאתה
 םירבדה .התלועפ יכרדבו הדוגאה תרטמב הנדה דוסי
 שרדמה־תיבמ החירבל וארק אל םימאונה ועימשהש
 ןהישרש וכהו וקימעה גרבראייפ תועד רבכ .הרותה ןמו
 ךותב ראשיהל — המסיסהו ,הלאה םירענה לש םבלב
 החתפנ םואתפ .םתמסיס םג התיה ונעמל תושעלו םעה
 םיכרבא םירשעכ וצרפ החתפבו הבר הלומהב תלדה
 :ינפל םייח דוע םידחא םיפוצרפ)ירוגה םידיסחה־תיבמ

 אצויכו ןייטשרבליז המלש ,םכופ גילז ,חמצ רזעלא
 !עורזה חוכב םיפסאנה תא רזפל וליחתהו (ולאב

 עריא אל — תובישח וב ןיא ךכ רחא עריאש המ
 ,דתיהו תורונמה לכ תא וביכו ורהימ םירוחבה .םולכ
 ןיא עורזה חוכבו הפידרב לבא .והערב שיא די
 ואוב תא םישיחמ םימעפ .אובל דיתעה תא םיבכעמ
 וקילדהו ורזח ,םידיסחה תרובח הקלתסנשמ .ךכ ידי לע
 "ארזע" תדוגאו םנחלוש לא ובש םיפסאנהו תורונמה תא

 המכ ץראל ולע 1905—1904 תונשבו ,הדעומב הדסונ
 ינושארמ ויהו ,םידיסחה ינבמ אקוודו ,הירבחמ המכו
 הקספ אל ךליאו הכונח ליל ותואמ לבא .הינשה־הילעה

 .םינויצלו רוג־ידיסח ןיב קסנולפב הבירמה

 םצעבו ,בר וינע םהב ןיא וללה תובירמ לש ןהיטרפ
 םוקמב קסנולפ תודיסח לש השרפ התוא םייסל ידיב
 ליבשב םירקיעה רקיע תוינויצל־תודגנתהה התיהשמ •הז
 -יטילופל וז הצריפ הארק אליממ ,לודגה ירוגה זכרמה

 שוביכה ימיב הל הייאר־דע יתייה) תודיסחה לש היצאז
 לעבו ,(הנושארה םלועהדרמחלמב ןילופ לש ינמרגה
 לארשי־ינומא־ימולש לש תונגראתה״ל הנאיבתש החרב
 ¬דצה ינש יכ ,דואמ רצו ."לארשי תדוגא :ךכ רחאו

 הזל הז םיחונ ויה אל ,תוינויצהו ןילופ־תודיסח ,םיד
 לכ וסנריפ אלו דחא ןחלושל ונמדזנ אלו םהיתוכלהב
 הרורבה ותחסונ ירהו .ןהיתשב תורומאה תועדה ןתוא
 וסרטנוקב קצוקמ ר״ומדא לארשי םייח ׳ר לש האנהו
 בושי תווצמ — הלעמל ויתרכזהש ״םילשורי םולש״
 הכילוה — לארשי־ץרא שוביכ םושמ אוה לארשי־ץרא
 העדי לארשי תדוגא .וללה םולש יכרד לא םירשימב
 ףאו ,התוירחא בורו תאזה החסונה דבוכ לכ תא הריכהו
 ־תובבל,ד־דוריפ לדגו הל השחכתה םיעדויב ןכ יפ לע
 ¬חמה העיגה קסנולפ ירעש דעו ,ןילופ תודהיב תועדהו

 .תקול

 תמחמ רצימו ססהמ בלהש העשב ,םלועה ךרדכו
 ,השעמ־רופיסב הקלסמו הרטופ והירה ,רבעש הריבע

 וקוסיע לע םירפסמ ךכו .תמאה לע וב הבורמ ןוימדהש
 ¬ורי םולש ולאש" סרטנוקה לעב ,קצוקמ ר״ומדאה לש

 יפ לע חיכוה אוה..." :לארשי ץרא בושיב ,"םילש
 לארשי ינואג לכו ,הלואגד אתלחתא אהת ךכ יכ ,הכלה
 םימשה ןמו ודיב אתלימ אעייתסא אל ךא .ומע ומיכסה
 וילע התמ הז ןינעב קסעתהל ליחתה זאמ ןכש ,והובכע
 התלח ןכמ דחאלו ,תסרואמ התויה תעשב לחר ותב
 תא וילע קידצה זא ,ע״ל הילחמ דוע המק אלו ותשא
 "ןוכנה ודעומב אל הז רבדב קוסעל ליחתה יכ לע ,ןידה

 ר״ומדאה ונבו — .(ז״טק ,ו״טק ,ד״יק ׳מע ,׳א ,4 ןייע)
 "לארשי־תדוגא" ישארמ ,בולוקוסמ גילז קחצי יבר

 :ורבחל בתוכ ,הבש םיאנקהו םיזעהו םיניוצמה ןמו

 אסעדאב ןויצ יבבוחהל וינפ ריבסה ל״ז אבא רמ..."
 םש דסילו לארשי ץראב בושיה לידגהל וררועתנ רשא
 קיספה לצרה ר״ד תעד תעפוה םוימ לבא ,תוינולוק
 .המדא םש תונקלו הדוגא תושעלמו דוע הזב רבדלמ

 הלכה יתוחאו ימא תתימ תביס הלותש ,יל רמאש המו
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 ¬חמב תנבה התאש יפכ אל לבא ,תמא כ״ג אוה ,הזב

 ¬צמב ליחתמה לכ ,הבר שרדמה תרבד יפ לע קר ׳ותרב

 .(ל״נכ 4 ןייע) ״ותשא ונממ ןילטונ הרמוג וניאו תוו
 ¬ויצה דגנכ הלאה םיחסונמה םירבדה לש םתילכתו

 רובידה תא ךיראהל ינוצר ןיאו ,הרורב תינידמה תוינ
 תובהל שאבו תואנקב תוינויצל תודגנתה אלא .םהילע
 ־דאה ל״צז "תמא־תפש״ה לש ונב הל ודגנתהש ,ולאכ
 ׳ר לש ד״יה ונבו ,ל״ז רוגמ יכדרמ םהרבא יבר ר״ומ
 — ל״נה בתכמה בתוכ קצוקמ ר״ומדא םייח לארשי

 ־אלב הב קבדיהלו תונויצל קקזיהל ,קצוק יפל ,העמשמ
 ץראל ד״פרת תנשב ואצי ל״נה םיר״ומדאה ינשו .ןיעדוי
 ¬עמל ,וחינה (א״פרת תנשב דוע ילואו) זאמו ,לארשי

 אלש המו .םילשורי ק״היעב רוג זכרמל הניפ־ןבא ,הש
 .רוגמ יכדרמ םהרבא יבר הכז בולוקוסמ ר״ומדאה הכז

 תאזה ץראב" — איבנה והימרי תללק וילעמ הרסוה
 ריעבו ,םילשוריב הרהטב האצי ותמשנ ."ורבקי אל
 יכרבא םינוב תאזה ץראב ןאכ .דובכ ותחונמ שדוקה
 ןאכ !םהידי הנכרובתו "תוינולוק" "לארשי תדוגא"
 יבר ר״ומדאה ת״שכ השארבו "תמא־תפש" הבישיה
 ¬לשב יעיברה אוהו ,םינשו םימי ךיראי רטלא לארשי

 .םילשוריב הז הרות־םוקממ ותדע גיהנמו ,רוג תלש

 לארשי ץרא ידי לע ןברוחה ןמ לצינש לכ רמוא הווה
 םדאל" :ילשמב בותכה ןאכ םג םייקתנו ,לצינ התוכזבו

 ."ןושל הנעמ ׳המו בל יכרעמ

 םויס ירבד

 ¬יסח םע קסנולפ לש אשמה םגו עגמה םג הרואכל

 בשטידרבמ קחצי יול ׳ר :םיבורמו םיבורק ןילופ תוד
 רימזוקמ בואט לאקזחי ׳ר קידצה ;ו״נקתב הב השע
 ףירחה ,ליקנערפ םימואת ףסוי ׳ר לש ודמלמ ;הב דלונ
 ם״ירה־ישודיח לש ודמלמ תויהל דיתע ,ץנוצ שיביל ׳ר
 ונתח אוה ,ףסוי בקעי ,חמצ אבא ׳ר לש ונב :השראווב
 לדגחנו ךנחתנ לדוי ודכנו !רעצינמאק הלבייפ ׳ר לש

 ןורהא ׳ר לדוי לש ודמלמ ;קסנולפב ונקז־יבא תיבב
 -יזמר" לעב (דיסח רעמורפ רעד) "דרחה דיסחה" החמש

 לדוי דכנה תא ;ןיבמוג לש הבר תויהל דיתעש ,"שא
 גרבנטור םייח השמ לש ותבל חמצ אבא ׳ר אישמ
 לדוי ׳ר לש ותב :ם״ירה־ישודיח לש ויחא ,ןישטנעחמ
 התחונמש התנקז םש לע) הקבר דבכוי ׳מ ,ןישטנעחמ
 "תמא־תפש״ל תאשינ (קסנולפ לש םייחה־תיבב דובכ

 ןילופ־תודיסחב העולקו תרשוקמ קסנולפ המודו — רכו
 ־םידגנתמ לש ריע רבד לש• ותימאל •הימי תישארמ
 ¬שהו ,הירעשב אובל תודיסחה הרחאתנו ,ריעה םירומג

 .יתוחוכ יפל הז ןויזח ריבסהל יתלדת

 החמש ׳ר לש תחא הרמימב שמתשהל ינוצר ףוסבו
 לש ושנע המ" :בישהו לאשש ,ל״צז החסישפמ םנוב
 קסנולפ ידגנתמ ןכבו ."דיסח ןב — ?המשל־דגנחמ
 ןיא המשל םידגנתמ םהש םימיב .הז שנועב ושנענ אל
 ¬יעל תודיסחה הסנכנשכו .קסנולפב םידיסח םינב םהל

 וכופיה ןאכ עריא לבא .ויהש המ תויהלמ וקספ רבכ ׳םר
 םיוב החמש ׳ר לש ותרמימ תובקעב אצא םא .רבד לש
 ןב — ? המשל־דיסח לש ושנע המ״ :בישאו לאשאו
 םהינב .הז שנועב ושנענ ונריע ידיסח ירה :"ינויצ
 םיבוט םינויצ קסנולפב ׳לוכו ןימיזדארו רוג ידיסח לש
 הילעה לש םילועה ינושאר םע תונמיהל וכזו ;ויה

 !הינשה

* 

 -תיב ;םייחה־רפסמ הרקיה יתדלומ־ריע התחמנ

 ,םיכרדב תופוצר ויתובצמ ;שרחנ הדש הלש םייחה

 -ילעב ,הידוהי םיפלא תנומשו ;תואמט םיילגרל סרדמ

 םינויצ ,םידגנתמ ;םימכח־ידימלתו םירחוסו הכאלמ
 לכה תא ,הניחבה אל תיחשמה די — תחאכ םידיסחו
 הרהטבו השודקב ולע לכהו היתופרשמ ינשבכל הפסא
 עבראב רזפתנש יולק רפאל ויה לכהו ,המימשה שאב

 .םלועה תוחור

 ביצהל ,הלאה םירבדה יתב הכ םתרקילו םדובכל
 .לארשיב ןורכזל ןייצ םהל

 הסלטהדובל !וסינכה

 לדנב ףסוי חאמ רויצ



 ןיול יולה בקעי לש ויתונורכז רותמ
 1831—1830 תנשב ינלופה דרמה ימימ

 תעבוק ,1831—1830 תבש לש ינלופה דרמה ימיב יראחוק שיא רנזופ ןמלז המלש ׳ר לש ורסאמ תשרפ

 רפכ ךותמ םיעטק םג ןאכ תתל ךרוצ וניאר ,תודחא םימעפ הז רפסב תרכזנ איהש ףאו ,המצעל ןיינע

 ,רפס תרוצב ומסריפו רבלג .מ .ב ר״ד אצמש די-בתכ — דרמה ימימ ןיול יולה בקעי ׳ר לש תובורכזה

 ר״ד לש אובמה ךותמ םידחא םיעטק םיבתונ ונא םירבדה חתפב ."קילאיב דסומ״ב ,תורעהו אובמ ףורצב

 שממ לש תוכייש םהל שיש הלא דחוימב ,םמצע "תונורכז״ה ךותמ םיעטק םהירחאו רפס ותואל רבלג

 .ןאכ הלא םיעטק םסרפל תושרה לע "קילאיב דסומ״ל הנותנ ונתדות .התביבסלו קסבולפל

 .תכרעמה

 םידוהיה תופידר תשרפב רתויב םימוגעה םיקרפה דחא

 המלש לש וניינע היה 1831—1830 תנשב ינלופה דרמה ימיב
 .יראחוקמ רבזופ ןמלז

 ןוגרא תלאש הנודינשכ ,דרמה לש םינושארה םימיב

 יגיצנ וחתפ ,םידוהי םג ופתושי הבש תימואלה הידראווגה

 לאכימו ןוכדוד םייח ,השרו לש הליהקה דעווב םידגנתמה

 התיה התמגמש הלועפב ,ץישפיל ןמלז ברה םמעו ,רגביטא

 םיבדנתמה םידוהיה לע ופוכי לבל תונוטלשה תא לדשל
 המלש .הנידמהו תדה יקוח לע הריבע תימואלה הידראווגל

 םתודגנתה תא ועיבה וללה .םהל ודי אוה ףא ןתנ רבזופ ןמלז

 ולבקתנ היפלש ,1830 רבמבונב תונוטלשה תאמ האציש הנקתל

 ראורבפב 11־ב .ןקז-יחלוגמ םידוהי קר תימואלה הידראווגל

 ימואלה דעוול ןוסדוד םייח ברה ידי-לע השקב השגוה 1831

 תא ,םהיניבמש ןקז־ילעבל ףאו ,ידוהי לכל קינעהל ןוילעה
 .תדלומל םתרזע תא טישוהל תוכזה

 ףאו ינלופה אבצה יכרוצל םירכינ םימוכס םרת רנזופ

 ענמ אל הז רבד םלואו .וז הרטמל ותרצותמ םיגירא בדנ

 ידי-לע יראחוק ותזוחאב 1831 סראמב 17 םויב ורסאמ תא

 לע .םיסורל עויסבו הדיגבב והומישאהש םינלופ אבצ ישנא

 רפוסמ ,רנזופ ןמלז ׳ר תא תואצומה לכ לעו הז רכאמ

 .ןיול יולה בקעי ,וסיג לש תונורכזה רפסב טורטורפב

 יכדרמ לבייל ,ויחא הנפ רנזופ המלש לש ורסאמ ירחא

 סראמב 13 םויב ,השראווב תועיבקב ררוגתהש ,רנזופ (סוקרמ)

 .ויחא תא ררחשל העיבתב תימואלה הלשממה לא 1831

 סראמב 14 םויב שיגה ומצע רנזופ ןמלז המלש ףא

 תצע יפ לע ,הארנה יפכ ,הכרענ רשא ,המוצע הלשממל 1831

 .ודגנ הריקחה תעשב רוטאנרבוג־לאריניגה

 ריסהל (א) :תואבה תושקבב ותמוצע תא םכסמ רנזופ

 ינב תשמח תא םג ררחשלו תיבהידצעמ תא ונב לעמו וילעמ

 תשרפב רוקחל (ב) ;עשפ לכמ םישפח םה ףאש ,ותייוול

 תא דוחייבו ,םיארחאה לכ תא שינעהלו ול השענש לוועה

 דבכנה ראותב ותוכזל ידכ וישעמב ןיאש ,יקסניבא׳צש ןיצקה

 ונב לש ואצמיה םוקמ ירחא רוקחל (ג) ן ותוא אשונ אוהש

 ףלח םימוליש ןיינעב ןודל (ד) ;ותיבל וריזחהלו ריעצה

 ןוירטסינימה תועצמאב םסרפל (ה) > ול ובסהש לבסהו קזנה

 המ לכ לע תונותיעב המיאתמ העדוה הרטשמו־טינפ־יניינעל

 תמא ץמש ןיא יכ שרופמב רהצוי הבש ,יראחוקב עריאש

 לש ןודז תולילע אלא ולא ןיא יכו וילע רפוסש המ לכמ
 םיצפחה תמישר תא רנזופ ףריצ הז בתכמל .םיאנקמו םיאנוש

 .ול ומרגנש םיקזנה ףקיה תא טריפ ףאו ותאמ ודדשנש

 העדוה יקציבוקורק ןאי רוטאנרבוג לאריניגה רסמ לירפאב

 ,העובשב תויודע 15 הבג ןידה-תיב יכ רמאנ הבש ,תיבמופ

 תא ומישאהש תומשאהל החכוה םוש ןהב אצמ אל םלוא

 אבמעראז קשיצנרפ ותזוחא קשמ להנמ תא ,ונב תאו רנזופ

 תא ריכהל אופיא טילחה ןידהדויב .ןיול בקעי יאפוקה תאו

 תא םתוברעב ררחשלו ,ונבו רגזופ לע לטוהש חוקיפה

 לכ יכ ,העדוה התואב רמאנ דועו .ןיול בקעי תאו אבמעראז

 רשקב ואצמנ םינודינה םישנאהש תוחכוה ודיב שיש םדא

 ןשיגהל שרדנ ,תרחא ךרד לכב ודיב ועייס וא ביואה םע

 .רוטאנרבוג לאריגיגה לש ודרשמל תועובש השולש ךות

 .ןיררוע אלב םיאכז םימשאנה וזרכוי הזה דעומה רובעכ

 הרעכ הררועש ,רנזופ תשרפ ימשר ןפואב המייתסנ הזב

 ¬וטלש וליגש הנובתה-רסוח תדימל החכוה השמישו רוביצב

 תצפהל ךכ-ידי-לע ועייסו םידוהיה לא םסחיב אבצה תינ
 לוטיל תלוכיה םידוהיה תאמ הללשנ ןייטעבש ,בזכדוועומש

 .דרמב ליעפ לבח
★ 

 תנשמ דרמה לע תינלופה הפשב תונורכזה תורפס

 ירפס יבגל ןכ רבדה ןיא םלוא ;דואמ הרישע 1831—1830

 בקעי לש ויתונורכז רפכ .םידוהי ידיב םיבותכה תובורכזה

 ,ונל רמתשנש ופקיהב דיחיה אופיא אוה קסנולפמ ןיול יולה

 .םלשה ודייבתכבו



 3<) 1831—1830 ינלופה דרמה ימימ ןיול יולה בקע ויתונורכזמ

 םהב שיש םושמ ,הלא תונודכז ירבדב ונל דחוימ ןיינע

 גהונ םדוקה וגרודש ,הליהתהו חבשה ירבד תא רותפל ידכ

 תנשבו 1831 תנשב ןילופב ועריאש תודירמל קולחל היה

 תא ריבגהל :םתרטמ התיה תחא הלא םוליק-ירבד .1863

 תופסונ תוחכוה .תידוהידרינלופה הבהאהו הווחאה ישגר

 דרמה תפוקתב םידוהיה יפלכ תונוטלשה לש ילילשה םסחיל

 .םינלופ ידיב ובתכנש תונורכז ירפסבו תודועתב םג ונאצמ

 תינוטלש ידי־לע תוחותפ תועורזב ולבקתנ םידוהיהש החנהה

 עוטנל התיה םתמגמש ,םיללובתמה לש םחור ירפ איה דרמה

 איה הרז לארשי תאנשש הרכהה תא ידוהיה רוביצה ברקב

 .תוינלופה תוינכפהמה תועונתל

 יקבו ליכשמ שיא היהש ,ןיול יולה בקעי לש ויתונורכז

 םידוהיל םינלופה ןיבש םיפחיה תא םידימעמ ,םלועה תויווהב

 תרכינ הפו הפש תודוהל שי םנמא .םתימא לעו םקויד לע

 ולבסש ,ברה לבסהש קפס ןיא םלוא .תידדצ״דח חור םהב

 טוקנל והצירמהש אוה ,םינלוסה ידימ ותחפשמ ינבו אוה

 הנמאנה הנומתב םגפ ליטהל ידכ וז הדבועב ןיא ךא .וז הדמע

 ןודינה דיה־בתכ שמשמ וז הניחבמו .רפסה יפד ךותמ הלועה

 .איהה הפוקתב ןילופ ידוהי תודלותל בושח רוקמ

 ,ומצע ןיול יולה בקעי לע םיטרס ונידיב ןיא ונרעצל

 תודועתה ךותמ םג תילגתמהו היהדבתכב וניצמש העידיל טרפ

 ןהמש ,רנזופ ןיינעב ולפיטש הרטשמה תונוטלש לש תוימשרה

 .יראחוקב וילעפמל רבזג שמישו הז לש וסיג היה יכ םידמל ונא

 םייתסמו םיפיעס 60 ללוכ ןיול בקעי לש דיה־בתכ

 לכ םדוק ןיול בקעי רביח דיה־בתכ תא .׳הרקי הצילמ,ב

 ימיב שחרתהש המ לע ריתונורכז תחצנה םשל ,וידלי ליבשב

 .דרמה

 (רבלג .מ .נ ר״ד לש אובמה ירבד ךותמ)

 םיהלא יארי לכ ועמש וכל םיבוהא םינב םחא התע

 יבושל תחת םמורו יתארק יפ וילא ישפנל השע רשא

 ג״פל א״רת א״״ד

 ק״פל תוכלממ וטמ םיוג ומה תנשב

 רסיקה אוה ,ןילופ הנידמה הפ ךלמ ךולמב זא

 ,ה״רי ןושארה יילאקימ ומשב עיסאר תנידמל רידאה

 ונכלמב ודרמו הנידמה ירש ינב םירענ ומק הנשב הב

 סמרמל םהל היהו ורזנ ץראל וכילשה ולוע וקרפ !הז

 ריעב רפסה תיבמ ואצי םירענה הלא המה :—לגר

 וארק היתובוחרבו היתוצוחב ובציתה ,ישראוו הכלממה

 !םכלוכ ןילופ ינב ועמשו וצבקה רמאל לודג לוקב

 ורבדיו ,םיפלאלו תואמל לודג להק םהילא ופסאתיו

 !וניחא ןילופ ינב וניחא״ !רמאל הלאה םירבדכ םהילא

 לא !םכילא וניפב המ עומשל םויה םידעונה םתא

 תושדח םכל דיגהל הזה םויה ונמק יכ םכשפנב ומדת
 םא יכ תאז ןיא ךא ?םתעמש אלו םתעדי אל רשאו

 רבחמה לש דיה בתכ ךוחמ ןושאר ףד

 זאמ ונמע היה רשא !— תונשיה לע םכתא ררועל

 דבוכ !לבא !הלא לכ ונינפל םיעודיו םיולג !םדק ימימ

 ונמעפ וטומנ ונבג לע הלע יכ לשומה טבש תאשמ

 ונזועמב קיזחהל ררועמ ןיאב ונמדרנ !— וטומנ

 !הזה םויכ וניחא דמעמ עור לע וניניע ונחקפ ןכל

 וטה — ?ונידי לע םכתא עישוהל וניהלא הבאי ילוא

 םכב ימ !ןילופ תמדא ינב וניחא אנ ועמשו םכינזא
 וניצראל רשא םימיה ירבדמ ? עמש אל ףא ארק אל

 הרדהו הדוה תראפתמ — ?םדק ימימ וזלה השודקה

 .םלועמ וניתובא תובאו וניתובא הישנא רקי תאו

 ןטקכ !םינזורו םיבלמ םינובנ םימכח םש ישנא םיריבג

 יכ ןיא !היה ךלמו רשל ותמדא ילע מ־יא שיא לודגכ

 רשיכו בוטכ ,השוע התא רשא רבדה בוט אל ול רמאי

 אנ וררועתה התעו החומ ןיאב השע שיא יניעב

 ? ץראה המ וארו ועדו םכיניע וחקפ םכיתומודרמ

 ?הילעמ הידע דרוה ךיא — ?הב יבשויה םעה המי

 ןכ לע יכ — ?הינב זוע ןיאג רפאו רפעל דע לפשה

 םכתא תורוהל !הזה םויה וניתובא תחת ונחנא ונמק
 המו ?ץראה הדבא המ לע תעדל הניבו העד וניחא

 תושעל ונילע רשאו ?— ינדרי הכ דע יכ הינב ונל הרק
 זאמ רשאכ היחנ םעל הי םייה 'יתיא םיקה ןעמ11
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 ץרא ןילופ תמדא ימא ינב יחא ז— ונייה םדק ימימ
 !ףוס דעו הלחתמ ונדרי דורי יכ ועדת עודי !השדקה

 לע שרוחו הלועה ירזכאה לשומה חור רבד לע
 וירבשמו וילג ושחי אל הלילו םמוי דימת !וניבג
 םישחמ ונחנאו ונישאר לע םילועו םיאשנתמה
 שקבמ■ (ןיאו) ןיאו שרוד ןיא ?ןמודכ םימוד ?םישדחכ
 תא ונתוא תארק ןכ לע יכ ?ויתובא תלחנו ומע דעב
 דוע םאו ;— התחשנ הנה ץראהו תאזה הלודגה הערה

 תאזה ץראב ונל רשא דחי רשב לכ עוגי ןכ ? השחנ
 ינבו !הזמ ונדבא דע ונילע השקה ודי רבגי םעפ לכ
 הפדרנ העדנ התעו ;הזב תבשל ואובי םיארפה ומע
 ־בזה ירפסב םימשרנו םיקוקחה !תונושארה תא תעדל
 ןדבא םב תואר וניניע סעכמ *הכת אל םא !תונור
 !— ונתירחא עור עומשמ ונינזא דבכות ?ונתדלומ

 םואל !ארונו זע םוצע םעל ונייה םדק ימימ שארמ
 ונב רגתה ובל ואלמ ךלמ אל םע ןיא !ץמאי םימואלמ
 תעכה !— ונילע אבה לכ לע ונידי ורבג יכ !המחלמ
 םירז ילגר ימעפ יכ דע ?וניחכ םת ?וניתרובג התשנ
 ונדרי ךיא !הה ?— וניתומב לע םיכרוד םירזכא
 ? תינטלש יתויה תחתו ? תינרוחא תולעמ רשע (ונדרי)

 יכ ןילופ ינב ונל אנ יוא ?— תינעמל וכיראה יבג לע
 השלשל הקלוח ?— ץראה הגלפנ ונימיבו וניתובא ימיב
 די הדבכ (!עיסאר ןיסיירפ ךיירטסייא) : !תוכלממ
 המה ?— תדבכנ יכה תישילשהו ?םינושארה םינשה
 י— ךרפב ונלכ ונתוא הנעי אוהו !ךר הפב ונל םינועה
 והיפ תכרבמו ?— ךרי לע קוש ונב הכי ותרבע טבשב
 רשא בלכה ךיבאו הנוזה ךמא הרורא ?ךרובי ןכ
 !םיפודגהו םיפורחה עומשמ ונינזא ודבכ !— דרוה

 םש יכ — םיפדשה ןומהמ ורבשנ וניתומצעו ונמרג
 םידוקנ שבי םחל םיפלאו תואמל םיטבש ולע
 ¬עטמ בוט אוה אלה םידורבו םיחורס םימב םיחושמ

 םא !ךמא התנז ומע יכ !ךנה בלכ ןב רמאמו !— םמ
 דוע םמאונ םעונ אוה אלה ?ביטהל וא ערהל
 ומחל וכל !םמאלו ונינבל ונחנא םג רמאנ טעמ
 םג ונחנא םג ונכותב הלא ולע זא ןמל יכ םמחלב
 וניתצילמ םעונו ונרמא רשוי !ונלדח קדצ רבדמ ונינב
 ההא ;—!ונדבא ונלכ ונדבא !וניתדלומ ונורוה רשא
 םכלמלו ?הערכנו הווחתשנ ,הלא הנקמ ירשל 2 ההא
 וניחא אל ?—?העמשנו השענ ?הערה היחה םשארב
 הרשמה יהתו !ונל דלוי אל םג ףא !ונמא ןב אל !אוה
 יוא !ןילופ ץרא תרבכ רעזמ טעמ ךל יא ?—? ומכש לע
 ונחנאו !תארקנ זאמ ןילופ תמדא !ךב יבשויה םעל יובאו
 אל תא ונל אל !לבא !ךימשב םויה דוע םיארקנ ךינב
 רמאיו הנעי ויפב הז ונכלמ הנה ךמשל יכ 5 ונל
 אצויהו !ודובעת הבו איה םכל ץראה םכל !ונילא

 ץראה לכ יל יכ ?— יל ונתת יל הדשה

 .הביהכת — ההכת ״

 !ידבע םה ידבע םלוע תורודל םכינב םג םתא םג

 תוצראה רחבמ ןילופ ןילופ !— הזב יהלא יל ןתנ רשא
 ךישנ !םירובג םלוכ תויראכ ךישנא תונידמה יבצ
 ךינקמ םג !םיריאמ םיבכוככ ךיאצאצ !םירוהט שמשכ
 !התע ההא .םירבע לכב םהומכ ןיא םירוהטכ םיאמטכ

 לואש יקמע דוע ?תעגה ץראל דעו תלפנ םימשמ ךיא
 .— עירכת חבטל השכו — !עיגרת אל םש םגו !עיגת

 !שארל ךילע םיפולא ךיררוצ לכ ךידגנ ורישיי ךיפעפע

 — ? שאר םורי ימ ןיא ךינב ןומהו ךינודא ךירש לכמו

 ץראה רכנ ינב ? שורו הנעלל ויה שבדמ םיקוחמ !הה
 ידבאת ךיבא תיבו ?ידיבעת ךיצלח יאצוי ?ידבכת
 ילע םקלח תנמ הזמ הלאו הזמ הלא ?—? ידבאת
 ףסכ ןיא ?—?המואמ לכ ןיא ךתמדאב ךלו ?המדאה
 לע !הלות ץרא הלות ךנה ?—?המהב אל םילכ אל
 ־ולש ישנא ךל וערה רתוי דוע הנמא —?— המ ילב
 ותש ןורכש סוכ !— ךיריחמ ףסכ םהיתב ואלמ !ךימ

 : — ךיבירחמו ךיסרהמ !ךיסוש דיב ךונתנו !ךילע

 וניניע וארי ןא דע !וניחא ןילופ ינב וניחא התעו
 ?ונילע אבה לכ לע קדצ קדצ רמאנו ?ונבבל תורצב

 ונכרד השפחנ ?—? ףרה רמאנ אלו ;ברחה לכאת חצנלה
 הכ םא אלה !— טלמהל הזלה םישקוי יחפמ הרוקחנו

 דוע ןכ םימוימ ונייח רשאכ ?חלבנ ונייח ימי לכ
 ?— הלאכ םייח המלו המ לע ??הלכ דע ?היחנ

 הרבע הפלח אנ הנה ?וייח ינש םיערב רבג ןוכסי המ
 ?— ונייח ףא אנ רמוי ? ונדובכ םייוגב רמוה ? ונתראפת

 ונשפנ תא םג אנ וחקי ?וניבאל רשא לכ תא וחקל
 תוקירש עומשל ונחנא םיפסוי םא !— ונינב שפנו
 שיא שיא — ?הז ונצראב םיפרוטה םיבאזה ירדע
 !— םויה ונלכ םייח םש הדרנו !הרכי ורבק תא ונממ

 ?— הכחנ אל רשב לכ ץק תע דע !ליחונ אל תומל

 ;— הדרפה ירחא והארנ אלו הדרנ הלואש םייחב ונשפנ

 תחא הצעו דחא בלב דחי המוקנ וניחא אנ ורוע ןכל
 תואנ תא ונל השרנו הלא ותאוצ תוטומ הכילשנ
 ונירוענב !דיל די המישנ ףכ עקתנ !םלועמ וניתובא
 וניפט ונילכל םוחנ לב !םישוח ץלחנו ךלנ ונינקזבו
 —? םילכו ףסכל ונל המ ? עוגל ונמת אנ םא !ונישנו

 תא םעפה אנ הסננ ? םיאב םה המל ףט םג םישנ םג
 ונמ המ ?ןיא םאו ?—?םב הכנ לכונ ילוא ?ונחוכ
 והותו םפאל !ונייה היה אלכ התע םג — ?ךולהי
 הכרעמה ונתומ בוט !ונדבא ונדבא רשאכו !ונבשחנ
 לכב ונלכ רמאנ הכ םא ךא הככ ונייח ימימ
 !רזעה ונממ האלה קחר אל — ?ונשפנ לכבו ונבבל

 עגר !רחאת אל אבת אב !— אבל הבורק העושיהו
 אל ייאלאקימ הארממ !ונינפל איה הנה דחי הדחאתנ
 .אוה תסח יכ ףא !דחפנ אל וזוזעו ומוצעתמ !ארינ

 !םיפיעו םיפרנ טעמה ונחנאו !חכ ירובג בר םע ול

 לכב ?םיקירהו םילדה ונחנאו הבר הלוגסו רשוע ול
 וניאר םיבר !— ןיע וזל םישנ לב !טיבנ אל הלא
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 ועיגה רפעל דעו רשועבו חכב םיקזחו םילודג
 דעו וברה המצע םינוא ןיאב שוכרה תולד וניאר בוש
 תחקל ראפתי ותרובגב רובגה אל ואשנתה םימשל
 !— וללש לולשל ללהתי ורשעב רישעה אל !ול אל

 תמאה קר !ולוכ לבתב ררתשי עשר הטמל סמחה אל
 !— המה םירשי םיטפוש הלא שלש טפשמהו קדצה

 ¬חתהו הצעה המכחה זועת םהמעו !םלועה ידומע המה

 יכ !— םלועמ וניתובאל ודמעש הלא המהו הלוב
 !— םימואלו םימע םירשו םיכלמ םדגנ ומק אל ןכ לע

 םהינפל ךלה רשא אוהו !ורחב םהיחא ךותמ םכלמ תא
 םהירחא ואב ןכ !םירוחה ץרא ירש וירחאו !םשארב
 ־תחב !םיחירה רחא רשא םימה ןפואכ ,ץרא םע ןומה
 םיכלמה הלאו !— םלוכ םינפואה וירחא ועסי ולגלג
 םמד םמע דעב !ויה םלש יכלמ קדצ יכלמ םהימיב זא
 לכ !— ובהי םשפנ תא םתובא תלחנ רובע !ובירקה
 ¬צהב ואר זא וא !םצראו םמע תבוט םהימיב םתמגמ

 החרז הקדצ שמש זא !םבורק םע דג אב יכ םתחל
 אל !וניתובא ינפל וריאה רחש יבכוכ רהוז !ונצראב
 !ונילא תשגמ וארי !וניתמדאב עוגנ הכלממו יוג ברע

 ההא לבא — •עוגנ אוהו עגנ !—הנענ אוהו שגינ
 תבהאו !וקתנ תירבה תורסומ םיתעה תוברב *ההא
 ינשב בהזה לבח דרפנ — !וקרפתנ תובא תלחנ
 !והכשמ וינפ רבע לא שיא שיא — !והזחא וישאר

 לע ךיתבהא םלוע תבהא יכ ילא הנה הלע רמא הז
 רכש יכ ׳!אבת ילא רמא הזו !— ךיתכשמ ןכ
 — ךיתרכמ בהזבו — ךיתינק ףסכב ךיתרכש

 ןדע יצע הסישמל ויה ןילופ יעושעש יעטנ ןכבו
 התב התישיו השע הימר ףכ עשר !התרכנ הלכ הנג

 הנשודי שודת !הניסמרת םירזה ימעפ ילגר הנה התע
 .הנמדמ 1מב ןמדמ שודהכ

 םכיחא לא ועמשו וצבקה וניחא ןילופ ינב וצבקה
 םכתמדא לע דוע ויהו ושע תאז !— תמאו קדצ רבוד
 וטקלת הב רשא תע העיגה אנ הנה !הנושארבכ
 םברח יאשונ ורבה !תחא לא תחא םכיתומוצעת זוע
 ומוק !םהידי לע לזרב קשנ לוע יאשונ ורבה םכרי לע
 רשא דובכה תותואב ולגד לע שיא םילגדה תא ואש
 םכיתובא תלחנו םכיחא דעב יוגל ונייה זאמ ונל
 !וסוחת לא םכישנו םכיאצאצל !ומחלת שפנבו םדב

 ונינבלו ונל איה רשא תאזה הבוטה המדאה תודוא לע
 ונינב ומוקי ןכ — ונירגפ ולפי — השרומל ונירחא
 ונרכזו ורשאי םתובא תורובג תאו ושרי ץראה תא

 !םלוע דע םהיפמ ףוסי אל

 תומוהתב המדאב םנה ?ורכסי יכ ףא םימה יניעמ
 !ואבחנ

 ¬או הלגי םרוקמ !ורוסי םשארמ תולרעה תועבג

 !וארי םימ יקיפ

 רפע תמרעמ !ורתסנ ונכותב תורובגה יעובמ
 !ואשי םשארב

 רנזופ ד״שר לש ונב ,רנזופ דוד

 םזוע םעו ונידי חכ !ורובעיו םתיא אנ הכילשנ

 !ועימשי

 ונחנא !ונבבלו םכבבל תא וסמת לע וניחא !ןכל
 ונחנא םייח דוע לכו !ונתמ אל דוע הנידמה ירענ
 דיב אל המדאה ונלהק ךותמ הדבאנ אל ןילופ תמדא
 אל וירחאו !הלעבו הילע אבי אוה — !חקולה הקי
 םינודא ידי האב איה ברעב חינזת לב המוקמ !ךלת
 הדיסחכ — !התומדקל הבש• איה רקובבו !התלוז
 ?הפי ןיעב האורהו התאצו הנאוב תע תרמוש
 — !םהמע רשאמ ונתא רשיא םיבר יכ טיבי קחרממ

 השקה םדי קחחבו ?םה םיבר תושפנה רפסמב םנמואה
 !ןורתיה ונל תאז לכב — ? םהל קזחו ץימא לודג חכ
 ונידיו תובושק ונינזא הכאלמ לכבו תעדב המכחב
 אלמ !תעד אלב שפנ !תוניב םע אל אוהו ;תויוטנ
 םיתרמח רמח !רבס אלו רמג אל !— םעכ אלמ המרמ
 זומיניב ובבוסי עדמ יניבמ הלא םג רבג שארל
 ץראב הפ ורותי םוי םוי !ונלשמ הלא המה ונלשמ
 !םיתעל הניב יעדוי ירחא !תעדה ישנא ירהא ביבסמ

 םימב הכאלמה ישוע ירהא !לקשמ חורל ינתונ ירחא
 םוצבקי הלאכו הלא !— המחלמל ליח ישוע !םיבר
 הלא םה !םתוצרא לא םוריבעיו םופסאי הזמו הזמ

 םב !םתנוהכ תרמשמ ירמוש !םתדוקפל םידמועה
 םתומש לע םתוא וארקיו !םתותוא ירבד םימש

 :םתירחא המו םתישאר המ דע עדוי םתא ןיא םתלוזו

 '4• .למנויפ רפס
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 ידוהיה ימואלה רמשמה ירבח

 הלודג העושתו ליחונ בר רזע םש וניחא הלא ןמ םגו
 הפ םישוע ונחנא רשא תא םעמשב ׳יהו !— הוקנ
 ונל ליעוהל וכפהתי הימר תשקכ םה םג ןכ ז םויה
 תוקת !תובר הנהכ דועו תאז לכב !— םבורק םע
 ־דקל בושל דוע ליחונו ונלחוה !ונתא אוה קזח ונבל
 — הזכ רשא ערמו ףנח יוג וניאר תובר !— וניתומ
 םאשיו הרעס םוקי םואתפ !הלעמל דע וחילצי וחירפי
 םוקמ רבדמה לא !— לפואו דשוח םוקמ לא ותרבא לע
 אנ ומוקי ;תוקוחרה םתוצראכ ץרא לא !הממשו היצ
 ונחנא םג דלנ םהירחא !ונינפל וכליו ומוקי םירענה
 !ומל הקזחנ והער בבל שיא ונמע דלי ונינקמ םג

 ותימעלו !ונמע דעב קזחתנו קזח רמאי ויחאל שיא
 םיבהל ינפ וא — ונל היהת ןיצק דל הלמש !רמאי
 ¬ובכה/: םיקוחרה ועמשי טעמ דוע — ךממ ואריו דינפ

 םויה ונלעפ לועפ לכ תא :/םתלוז די תחת זא ינמ םיש
 םהירשו םהיכלמב םה םג ושעי ןכו .— ונצראב הפ
 !ורבשי םראוצ תוטומ !וחילשי םלבוס לוע ונומכ

 וחפסיו ואובי ידע !—םשאר תציצ יזחואב קחצל ומוקיו
 ורהני םימו ןופצמ ברעממ חרזממ ונילא םה םג
 י הרזעל ונל ונצראב ואובי רהמ * םיתפרצה םג — ונילא
 םע םוצע יוגל קחשנ זא םתאצב דרדב םנה הנה
 דוע ונחקלו •— וניתוביבס םייוגה לכל געלנ עיסאד זע

 .םיתדפצה :י״כב *

 לע ערכנ אל —וצה תואג תרטע ינפמ •— םדימ םילפכ
 ¬ארמ וניתפנצמ םורנ אל וירשו וילודג ינפל !וניכרב

 ירובג יכ ץרא יספא לכ ועדיו וריכי זא אל םא ! וניש
 התסכ השובה !דוסמ ריסנ !ונחנא — ליח ישנא — חכ
 הלשממהו חכה הרובגה יכ ודיעי םלוכ !םויה דע ונינפ
 סוסכ !— הז ונמוש קלח ונומכ אל 5— הנעי ונינפ לע
 המה המהבו םדאה ונחנא ךא !— ןיבה ןיא דרפכ

 םהל

 ומשב) ךיסנה םשארבו עיסאר ליח תואבצ ירשלו
 !ירמאל םלוקב ונתנ ה״רי רסיקה יחא (ןיטנאטסנאק

 םכילהאל םכל ובוש יצראמו ימע ךותמ ואצ ומוק"
 !םלועמ םכיתובא ורג רשאב ורוגת םש !רדק ילהא

 !הרבדמה םכל ועסו ונפ —ו םכל אל תונכשמב םכל המ

 םדאה ןמ םכל ולדח !ורובע ומוק םיארפה םכיחאל וא
 !ןענכו טופ שוכ ינב םע םכל ויחו !—םדא אוה רשא

 הפ בצחנ יכ םכל המ וושוה םכל ומדנ תומהבכ
 ¬ילע וילופ די התשק יכ ועדת םרטה —ו םכינפל רבק
 המ םכיניע וארי טעמ דוע עיגה הז הנה םכצק ז—ו םכ
 תופכל םמרמ !שודל רפעכ םכמישנו ?םכמע השענ
 יתרוכ ונל ופסא םירקיה ישרוו ינב וניחא ״ונילגר
 תלחנ םע ונתוא תשרל !אב ןופצמ םע חבז ילע תירב
 יריסא וניחא ריגסממ חותפל אוה חתפ חבז — וניתובא
 םאיבהלו התומה ילבחמ התומת ינב חותפל — הוקתה
 ונממ שיא שיא זאמ םתובא תלחנ לאו החונמה לא
 וחצנ זיו !— אוהה חבזמה דוסי לא קורזי ומד תא
 ינב ןודזו עשפ תרפכל הז וניצרא תשודק בהז תרפעב
 םשפנ ושקב םיצירע דיב םהיחא תא םבזע לע !— ונמע
 ¬חלמ תעורת םוי המדאה ינפ לעמ םתולכלו לוכאל

 ומירת רחמ םויב היהו !— הזה םויה םכל אוה הבוח תמ
 ךא אלה םכימלש יחבזל םתעקתו םכינרק םורמל
 וארק !הז אוה לבוי תנש .— םכימיב ׳יהי תמאו םולש

 לודגכ ןטקכ ונתחלצה יצפחו וניצרא יבשויל רורד
 תשוריב דחי ונלכל קלחכ קלח ויחאכ שיאכ ןהככ םעכ
 תמחלמל ליח םירזואהו םירזועה םישנאה !— הז ונצרא
 השרינ רשאמ דבל !— ץראה קלחת הליאל וזלה !דוצמ

 וללשמו וניביוא תוצראמ ונל

 ¬ופה ןושל תצילמ תננר תא םעמשכ םעב םירעובה

 םהיפ ירמא ריבכ חודב יכו ,הלאה םירהמנהו םיזח
 רשא םימדה שיא לכל םתזוחא ץרא הדש לע םיחיטבמ
 הלודגו דובכ רשוע םתחלצהב ץפחה והער תא חצרי
 לודג להק !ישראוו םע ןומה דחי וצבקנ זא ,ץראב
 ¬לאל דתי ופסאתה םידזו םיעשופ רבח םיער םיעדממ

 םכלמב דורמל תררוס ףתכ ונתנ דחאכ םלפו 'םיפ
 הלאה םיתיסמה םירענהו .ה״רי איילקימ רידאה רסיקה
 ומק זא רשא)ןילופ ליח תואבצ ישאר בבל תא םג ואישה
 םיעבראכ ה״רי ויחא ךיסנהו רסיקה תא תרשל ודמעו
 ־והמהו םירחבנה ןילופ ינב המחלמ ידמולמ שיא ףלא
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 שארל היה ה״רי ןיטנאטסנאק ךיסנהו !ץראב םירד
 (םיבוהא םינב םעכ םב עשעתשהל םהל בוהא באל

 רסיקהל םג י— זא ליח ינב הלא ויה רדהנ המ תמא
 י— ויה דאמ םיביבח ה״רי ךיסנה ויחאל םג ה״רי
 םיפי ראות דחאכ םלוכ םירורב םלכ םיבוהא םלכ
 םוש םהמ אלפי אל אילפהל דע םתמוק הבוגו
 ומזי רשא לכו !— המחלמל הלובחתו הצע רבד
 רבדה ודמלו ורהמ תונובתה טעמב ?תושעל תושדח
 חכ םהמ רצבי אל ,האנו ליעומ רתויה דצ לע תושעל
 לכה תרשע עגר טעמכב שיחהל םהילגדו םהידי
 ינב לכמ ויה הלוגסל יכ דע — ויפיו ותנוכתמב
 הביבחו הדידי המו ה״רי רסיקל רשא ליח
 רסיקה ונכלמ יניעב הישנא םע וילופ הנידמה התיה
 הכאלמה יתב ׳!ץרפ דאמ דאמ בר ןינקו רחסמ !ה״רי
 לכו םיתשפ דגבו ופג רמצו רמצ דגב םידגבה יגרואל
 ישוע םידע ידעל וא תוסכלו שובלל השעי רשא
 ובר תושדח תולובחת םע םירשכומ םילכו הכאלמה
 הנידמל ץוחמ רבד ושקב אל רשא דע .ץראב ובר ומכ
 הנקמ תושעל הנה ואב תורחא תוצראמ דוע .איבהל
 ?ומכח דאמ המ הכאלמ לכבו תעדב המכחב .בר ןינקו

 הלודגלו דובכל םג !ובר ומכ ובר םשוכרו םבהז םפסכ
 היה םתוא ותבהאב ה״רי רסיקה יכ !וחילצה דאמ
 ךלומה םימעה לכמ רתוי םאשנלו םדבכל םתרזעב
 תעבו .ותלשממ תחת רשא תונידמה לכמו םהילע
 ערב םואמ ועדי אל רשא םירענ ומק וזלה םידוד
 ליחו .דסח ץפחה ונכלמב ודרמו ודגב — בוטב רוחבו
 !המחלמ תושע ביטה םודמל ךיסנה דשא ןילופ ינב

 םתלחנב חפתסהמ ותוא ושרגיו ודגנ ומחל הלא םהמע
 אצקת ולסכ ב״כ ברעב ׳ב םוי םויה יהיו .— ןילופ
 השעג !ההלב הנהו ברע תעל םרפסמל 29/11 ק״פל
 !הירורעשו המש איושדאוו הזילעה ריעה השערו

 ונפה ףרוע םתובאמ םינב !ובהרה םינקזב םירענ
 םידגובה םעה תעל תעמו !ופינה די םנודאב םידבע
 ריעה יבשוי לכ והרו ודחפ ידע !ברו ךלוה םידרומהו
 ,הלאה םירהמנו םילתפנ תצעל םלכ ומילשהו םהינפמ

 היה םולש םבבל יכ ףא ןילופ תואבצ ישאר לכו
 הלאה םיעשופה ינפמ ולחו וזגר ? ה״רי ךיסנהו רסיקהל
 הנועט תרפוע ירודכ םע ותחשמ ילכ םהמ שיא שיא יכ
 םהמע תויה הבאי אל רשא שיא לכ תחשל וידיב
 ךופשל םנטק דעו םלודגמ םלכ ומילשהו — םתצעב

 הלא םגו .ה״רי ךיסנהבו רסיקהב לעמ לועמלו םד
 ישע המחלמ ידמולמ םליח ינב םע םירובגה ישאר
 ןומה להק ופסאנ זא ערה םבל ץפחו םנוצרכ

 (זייהגייצ) ברק ילכ רצואה תיב תביבס םיזחופה
 ילכ שיא םשמ וחקיו ותרכ וסרה וילוענמ וירעש
 רשא שיא לכ תחשל — ללחה לע ואוביו ודיב ותחשמ
 םהמע תייהל הבאי אל רשא לכו ,הנוכמ קאיסאד םשב

 ידוהיה ימואלה רמשמה ירבח

 הבדנ םברקב רשא ףוספסאהו ;םהישעמכ תושעלו
 עיסאר תוצראמ רשא רחסמ ישנא איצוהל םתוא םחור
 — !הצרא םוחיחשיו המחלמב םהל קלח ןיא רשא

 הלאה םיגורהה תושפנ םד ומרז תוצוח לכ שארמ
 תונע לוק הבר הקעזו הקעצ יהתו !ןשדה ךפש םוקמל
 הזמ הלא !עמשנ וידחי השולח תונע לוקו הרובג
 ¬ורמו !םלוקל ץראה עקבתו םידיפלו תולוק הזמ הלאו

 יליצא ישאר השמחו םיריבכ םימ םרזכ םימדה תצ
 העובשה תאו תירבה תא ורכז יכ ןילופ ליח תואבצ
 דנ ומכ ובצנ .ה״רי רסיקה םכלמל ועבשנו ותרכ רשא
 םיתיחשמה תת יתלבל ■יברק ילכ רצואה תיב חתפ לע

 ¬מועה ברה םע ןומהב וריצפה .— וירדח אבל הלאה

 ייוש !םכפעזמ וטוקש טעמ וטוקש !רמאל ויביבס םיד
 םהינפל ואבנ !םכירבדכ השענ רחמו רקבה דע ובכשו
 •— הלאה םיערמ ערזמ חימצי רשא בוט אל תירחא לע

 םיצירפה !לבא !— אבל םהינפל ןוכנ רמו ער הנה יכ
 ¬וכנהו םיבוטה םהירבד עומש ובא אל הלאה םיצירעה

 םוקמב םש !וגישה הביטה םהצע בקע םרכשו ,םיח
 הלא הלוע ינב ינפל .—םוגרה יכ םהירגפ ולפנ איהה
 ושקונ ורבשנו ולפנ םתובלב םירשיו םיקידצ םישנא
 ונכלמ ךיא ידידי ארוק הארו ךיניע חקפ/: !— ודכלנו
 םלוע רכזל : !רכז םתוא םימד שרוד ה״רי רסיקה
 ייביבסו .קצימ תשוחנו לזרבמ לידג וייצ םהל גיצה
 תויתואב בותכ םהל לעממו רהט בהז םיפוצמ תוירא
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 בבל ישנא םש זוע לודגמ חבש •תוטלוב תובהזומ
 ידע העובשה תאו תירבה תא ורמש רשא הלא רהט
 דבל ה״רי רסיקה םכלמ דובכ לע תומל םשפנ ופדה
 ןהישנ ינפל תתל הנש ידמ בוט רכש בצק רשאמ
 הזילעה ריעב בצינ זלה ןויצהו !םלוע דע ןהינבו
 ארקנה םידי תבחר םוקמב םירבוע ידש לע ישראוו

 !ץאלפ שסקאז

 תוצוחב הלאה םיערה םישעמה תא ושע אל דע
 םיצירעה םיצירפה ינבמ המכ ,אושראוו תובוחרבו
 יחא דיסנה ןומרא םואתפ ואבו םתוזעב וצרפ הלאה
 .—םדגנ דומעי יכ וגרהל וא םייח ושפתל ה״רי רסיקה

 ¬מושל שאר ובהוא וילא אב וילע םלפנ םדוק טעמ ןכא

 ץילאפ יקצעיוואבול ףארג אוהו/: — ושארל םיר
 הלא יכ קחרממ ועמשב הככ לע וריהזהו /:רטסניימ
 תורעמה •ךרד םהינפמ םניו ךיסנה לע םישחלתמ
 םש ואצמ הנומראה םאובבו .ונומראל תחתמ רשא

 ולפנ דע עוצפו הכה תומ תכמ וב וכהו רשבמה תא
 ודקדק דעו ולגר ףכמ יכ תמל והובשחיו ףלעתיו
 ומד תצורמו .ופוג לכמ ומד בוז בז ידע םיעצפ וב ושע

 ותאמ וכליו ונפיו .ורצענ ופאב ותמישנ םגו ויקרועב
 תא םתורוהל םיבוטה םהיחא לא ואוביו — תצר ףיסוהל
 יחא הצרתב 30/11 תרחמה םוי ;דוע ושעי רשא השעמה
 ¬חלמ םב רגתהל אלש ה״רי ןיטנאטסנאק ךיסנה רסיקה

 ־גשב םוחינהו הפ ומע ויה רשא עיסאר ליח ומע םע המ
 ןכו .ריעה רעש ךרד וצרא לא ומע םע בושי אוהו ,םנוע
 דע דבכה וליח םע רבע ףלח םדגנ םמוקתה יתלבל השע
 שיאמ ביבס הנידמבו ריעב רתונ אלו .— וצראל
 הפש הנהו םיימוי וא םוי דועבו דחא דע עיסאר
 יילאקימב קלח ונל ןיא !רמאל ןילופ ישנא לכל תחא
 !ךליחל ןילופ וליחל .םלכ עיסאר ינבבו ךיסנב אלו

 ייאלאקימ טוקשי אל יכ םינוכנ ויה המחלמל ברקל
 !ונכותב וניהלא שי !ןכא .— ונממ ותמקנ תחקמ

 םפדהל ונל ודי עשוה הכ דע רשאכ ונעישוי אוהו
 וניתלחנב חפתסהמ םלוכ םשרגלו וניבצממ םפדרלו

 !ונבבל לופי אנ לא !ליח ינבל ויהו ןילופ ינב וקזחתה

 לכ ונידיב םג ונוכי — וכבוסמ הירא הלעי םרט דוע
 יבלוכ םייח !ונתמ אל דוע !—י. המחלמל ותוסחמ
 םירובג ונלכ !— ונילא םאובב זא םג היחנו םויה
 וצמאו םכידי וקזח .— ונילעו וננה חכ ץימאלו ונחנא
 ברב !חוגנל אב הז הנה ןופצמ ןרק !ונומכ םכבבל
 ¬יבסו !— הזופ חרפי םיפע םירפצכ !חכ ץימאו םינוא

 םע הנשושה ונב תולכל !חוטש חטשי הז ונצרא תב
 !— חצרמה הז ינתממ הבע וננטק !לבא .— חוחה

 רשאכ חרוב אוה ונינפמ ךיא ואר !חצנל ול לכונ לוכי
 ןיא .— חבונה םיבלכה ריעצ ינפמ חוכ בר רוש םוני
 הכדי ונידיב הנונשה ברח ינפמ !חור תדרח א״כ הז

 תטלוב :י״כב *

 שושמ וניחא ;חמש חמשנ שא ומב תכלל םג ןכל חושי
 ,םקנתמו ביוא תיבשנ וב !עיגה םידוד תע הנה !ונבל

 לככ םייקלו תושעל רומשל םא יכ תושחל תע אל
 .ונתיחשיו אבי ונחנא םישחמ םאו — םויה וניפמ אצויה

 סעב םיצרפתמה ובר ומכ ובר הלאה םירבדה רחא
 תובל םירענה .— בורל הבראכ וצרשו וצרפ ,ןילופ
 !םידרומה ינטקל םיעמשנ םילודגה !םידצ םינקזה

 םילק !— םידותעב םיזעה !םידבעה ולשמ םינודאב
 דועבו ,םידרומהו םידגובה םידודו םירשיב םידבכנב
 ¬שופה דבל אל !םידמצנ דחא שיאכ םלכ םידחא םימי

 המחלמה יכרועב םידומחהו םיבוטה םג םידזהו םיע
 ¬ומו םידוק םיוחתשמ םידובאה הלאלו םידורט

 םיצילמ םיצלה !ןוימהי םיה ילג תומהכ לכה !— םיד
 רוחא — ןויזח איג םיארקנו !היגה בינב םהינפל
 ינבמ ׳עמשנ המחלמ תעורת לוק .לאמשו ןימי םדקו
 ינב םיענו םידנ הכרעמל םיעברא דע םירשע
 !— םישש ךרקל, םישש ינב !םישומח ואצי םישמח

 ןיאב םינומש ינב םג .— םיעבש םדמ םיעבש ינב
 םתובא ובזע םידלי םינב .םינוכנ המחלמל םנה םינוא
 ¬ראמ .םתלחנ לבח וחקל המחלמל םהיחא םעו םתומאו

 ¬ובגב ןושמשכ הרובג חור !— חורה םב ףשנ תוחור עב

 ־שחאכ לשומה חור !ותמכחב המלשכ המכח חור !ותר
 בהל .—ותלודגב ןמהכ ןואגו הבוג חור !ותלשממב שורו
 תירפג ילחנ ירהנ !ומברק רעוב שאכ ןוחצנה תבהלש
 םעפ םלוהכ !ומיניעמ וצצוני שא יקיז .—.ומיפמ םימרוז
 םימימתה םג !— ומל וזגר תחתמ םינבא !— ומדעצ לוק
 יליצאב םג יכ !—ומינפמ ולחו וזגר ומבלב םירשיהו
 !תוברחו םינודיכ םיסוסה תוסרפ לוק ומידי ולח ץרא

 ותומי םינבה די לע !תובוחרב ןוקשקתשיו ןולצלצי
 תוחפשמ אל םג תובורק ןיאו םיבורק ןיא !תובאה
 המה ןה !תוברק םיחיגמה הלא םא יכ !תובא יתבל
 !— תוביבחה םהישנלו םהיפטל ירשא !תובבלה יקזח

 ןושש החמש עיגמ הדירמה רבד רשא ריעו ריע לכבו
 החיצרה רבד יכ םג .— םישוע םיבוט םויו התשמ
 ואר אל ךופשה םד תמקנו ?םהילרוגב הלע אל
 םלכ וכל .— םהינפל׳ בוט חבזמ עומש ףא ? םהיניעב
 ךא — ?םהומכ םה םג וחילצי ילוא םהירחא ורהנ
 יוג םרו לודג םע !וחילצהו ולדג דאמ ישראוו ינב
 יציצי דימת םצראב םשרש !וחירבה םצראמ ןתיא
 םלוע דעו !וחינזי אל םירזל םתובא תלחנ !וחירפיו
 םינרק םהל ושע םנואגו םתואג בורב .וכיראי ןכ

 םידמוע !— ביבס םהיפל ומיתפש תורעשו םיעולק
 םיפופכ ומינפ רבע לאו םיפוצ לאמשו ןימי םיפוקז
 ?וחגני םימע םב הלאה םינרקב !— םיפע םירפצכ

 ךא !םדב ןכ אל —?וחצפי םימוצעו םילודג םיוג
 ינישע ונקזחב רמאל םימשמ םתוא האשה םיעוע חור
 םיניבה שיאכ םירבד רבדל וזיעה .— םינרק ונל
 .— םימכ ומל וכלהתה .— םייח ודרי לואש והומכו
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 ךא יכ !וצפ םהיפ העובשב !וצר םהילגר םיר־בגכ

 וצרפ רקשל קר אושל ךאו !— וצפח םתובא תלחנ

 !— וצאנ ׳ד תאו וצתנ םלדגמ !וצאו ורהמ קירל לבהל

 שחנ ילע חיכה הקנאה יחוכ אלב יכלה ףדור ינפל

 רבכעה דלוחה י חקור ןמש עיבי תימ יבובז ? חירב

 עשי ובגש ;—י—י רבגתי יראה לעו ? רבעתי בודה לע

 רשעבו ולבהיו לבהה לא ־עשיו !— עשה םהיניעו

 ןב ויה הליל ןב —ז— ולע םימשה תינריחא תולעמ

 רבד אלבו !— ולעמו ודגב רבד ןיאב !—!ולכ הליל

 םירקי תושפנו ודגב םידגוב דגב !— ולפנ םג ורבשנ

 אבתו ■!ודעונ ׳ד םע ונילע םג ודצ םיה יגדכ םירוהטו
 ;ודרפנ ןרגמ ץומכו חורה םב

 םתשק וכרדו םיעשר וחתפ ברח איהה תעב

 ביואה תא הרהמ לק םבשחב ? ןויבאו ינע ליפהל

 ודיבאיו !— ודיחכי לארשי תא ךא םא ?ודיבאי

 תא םג — !םינומה םינומה לארשי תיב וניחאמ

 תירב ינבל תירב ורפה !םינויבאה תא םג םירישעה

 ,םכותב חטבל ונבשי הכ דע רשא •— םינוגהו םיבוטה

 רזכאל ךפהנ התעו .םירשהו ךלמה יפנכ לצ תחת

 תחקל וניבצממ ונקחדלו וניצחלל ונילע םבל

 !ךמאל םיננואחמכ ויהיו וניתושפנ םע ונשוכר דחי

 קחרממ !ונל המה ןטשל ךא ונכותב םירגה םירבעה"

 רחמו !םויה םישוע ונחנא רשא לכ תא ואריו וטיבי

 עיסאר אבצ רש לא הער םתבד תא םיאיבמ םה

 ברואה םא י רזעו הלובחת לכ ונל ליעוי .דמו !ונביוא

 וצעונ כ״ע רשא — ד ״רדחב ונמע בשויו ונירוחאמ םק

 המכ םצראמ לארשי להק תא דיחכהל וידחי בל

 ןיאל דע ?וגיצה םקיר םהמ המכו ?וגרה םהמ םיפלא

 רהונ אל התע יכ *ש״תי םוחרה ימחר ילול רפסמ

 רבד םימוצעהו םילודגה וימחרב דחא דע ונתאמ

 הככ לע םחיכוהלו םרסיל םתואבצ ישאר יפב חלש

 בוט אל ונליח ינב" !םהילא ורמאיו ,םיבר תב רעשב

 ינב םע םתא םיתיחשמ !םישוע םתא רשא רבדה

 האור !םתוא םג רציו ארב !םדאה רצוי !לארשי

 םויה רהזהל ונל דאמ דאמו םתמקנ חקיו םתרצב

 םיללמואה תושפנ לע םחרלו ןנחל וזלה םידוד תעל

 ונירצמ ונעישוהל ונילע םג םחרי םוקמהו הלאה

 םירג ונתמדא לע םג יכ !םבהאנו ונכותב םה םירג

 יפנב םיאטח ומיניב םנשי יכ םגה םויה ונחנא

 הלא ןתי ימו !— םתורבדמ יצחב ונל םיערמה םתוש

 ינל היילח לבא !םתימנו םהילע םוחנ אל ?ונידיב

 םיקיזמה םישמח ריבעב תיחשנה !םתולהקמ תירכהל

 ?ונילע םימעב ורמאי המו — ?םיקידצה םיפלאה תא

 קושעל ךא ונדרי וניתובא תזוחא תא תשרל אל יכ

 ?ונילא םייוגב ורמאי המלו וניתמגמ לכ חוצרלו

 ץרא יתיחשחו ולעת רחמ ?וגורהת קידצ םג יוגה

 ומש ךרבתי •

 דיבאהל ביבסמ ונילע וצבקתי ןכ לע יכ ?—? האולמו
 תא תוכה ונינפל יד ןיא םאה הלכ דע ינריראש
 ל—? ץראה תויח לכ ונב הרגנ יכ ? יראה תאי בידה

 ןכל ?ןואו למע ילב הלא תחשל תאזמ ד־ע םרילקני
 !— הלאכ עשרו סמח תושעמ םכל ורמש !יניהא אנא

 ־םת הלועו האטח םדא תלוע איבה יפיסות א^י;
 ינב וגל אל !— תאז איה הבעות תבורקת — ןולע
 םדמ םכידי וענמ !ונל אל הלאכ תוער תושע ןיל־כ
 תאז ונברקמ אמטה־םד רעבל לכונ רובעבל רוהט
 ־להל ונל ררוצה רצה לומ םכבבל וצמאו וקזח !ושע

 ורשאי םיוג לכ !ראפתת םכתראפת ־זב ךא יכ !בה
 ¬ובא תלחנ תזוחא דעב שפנו בלב ימחלת יכ !םכתא

 ותלחנ תבהא םא !םע ללהתי תאזב ךא — םכית
 טעמ !םוי םוי םהילא םרבדכ יהיו — ״ושפנב הרושק
 .םיאור םוקמב םידוהיה תא תולתלמ וגוסנ רוחא רעזמ

 םמורו םמותל !האנשו הביא ונל ורצע םברק !לבא —
 אלו םייח אל — !טפשמ ןיא ןיד ןיא םירבעה דחא
 םהיניעב היה תראפתלו דובכל דוע םלשי םינש

 אנק יכ ,םידוהיה דחא חצרי וא סומחי רשא שיאה
 דובכל הרוכבה טפשמ ול וצראלו ומעל ויהלאל

 — :ץראב הלודגלו

 םג חפ םיאג ונמט ק״פל רדא א״י הנשה וזב
 לעבל רשא הדשה תקלח/: !ראחוק רפכ הפ ירד ונל
 ריבג לארשיב דיגנו רש לודגה ברה ה״ה יתוחא
 םיבשויה םירוחהו םירשה ןיב ץראב הפ םלכ ויהאל
 ילודג ןיב ואשנלו ודבכל םהיניב ומש לודג הנושאר
 לחר תרמ הריבגה יתוחא השאה שיא םידבוכמה

 ול רשא ידוהי שיא ןודאב םאנקב :/ט״יאל ׳יחת
 — תואנ תובוחרו םיתב וב הנבו םכותב הלחנ תזוחא

 דובעל תוהובגו תולודג המוח יתב יתש וב ול ןיכה דועו
 ךרע היחמה :/קירבאפ ךוט/: רמצ ידגב תדובע ומב
 יסיג ריסה הזבו ,תאז םתדובעב לארשימ תושפנ 600

 !םירשהו ךלמה ינפב ונילע הרס ירבוד הפ תושקע

 תושע םה םיפרנ !םה םילצע םידוהיה״ !םרמאב
 קר !םסכ עיגימ םשפנ תויחהלו הדוביעו הכאלמ
 ךשנב !— רחסמו ןיבק הנקמב םיבהוא תונוהלו קושעל
 הבנגל !— םהידי ונתי הימר תכאלמ לכו תיברמב
 הדובע תכאלמ לכו םהיניע ואשי האנואו הלזג
 יכ !תעדל יסיג הארה הזבו :ושעי אל הרוהטו היקנ
 *ייל ׳זראה ימעמ ונלידבה רובעבל ונב ונע רקש ךא
 תיראשו םש ונל תת יתלבלו וניתבמ היחמ ענמ
 רובעבל ונב תודיל םנושל־יצח וננוכ אלול ץךאב
 ידבוע הכ דע ונחנא םג ונייהו וניפמ לכאה תירכה
 ז- םהמ רתויו םהומכ םיבוט הכאלמה ישוע המדא

 ונניא רבדה הז יכ ףאו !ינב ארוק ךעידוא תחא דוע/:
 עדת ןעמל ךא ? ונינפל רשא םירבדה רופסל עגונ
 תולודג השע דסח יכ !— הז יתוחא לעב תבוטו תלודג
 הדובעהו תנשב .לארשי ינב וניחא ונמע ינב ינפל לעפ
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 הביבסבו הפ ול רשא ותזוחא הדשמ קלח !םכל תאזה
 ¬ידל םיתב ,האובת תועורז תודש .לארשי ינב וניחאל

 םילכ םג המהב םג ןגדל תונרוג רקבל םיתפר הר
 לע ויחמ םוש ויא ףא !ףסכ ןיא םנח ,הדובעל
 ךא •םהל המה םינותנ םיפוצר םינש הרשע ךשמ
 "רוסנו .המדא תדובע דובעל ונמע ינב ודמלי ןעמל

 — ונשפנל הער םירבודה — םימעה תונולת ונילעמ

 וכומתי םיינע !והומכ תושע וחמשיו םירשי וארי
 — עבשנ אל םרגב בער תפדה !וקיזחי םינויבא

 וניפכ עיגימ — האובת ירפ לכאנו תודש ערזנ
 ךרובי ׳ד תכרבמ — וניתב תיברמ היחנ ונידי *״ ןבצעו
 עמש רכזי בוטלו .— הכרבלו הבוטל ונידי תכרב
 בוטב וימי הלבי ראחוק רפכ ןודא רענזופ המלש
 וינבו אוה ׳ד יכורב ערז הארי .םימיענב ויתונשו
 בוט ןח יסיג אצמ הזה רבדבו .םימיה לכ ׳דל םיכורב

 רסיקה ודבכ רשא דע ,ה״רי הנשמהו ךלמה יניעב
 תואה הז :(ןיכייצנירהע דובכה תואב) :ה״רי ונכלמ
 ואובב דימת ובל לע אשי ה״רי רסיקה תומד םלצ אוה

 םילודגה םירשהו רסיקה ונינודא ךלמה ינפ רבדל
 ידוהי אוה רשאב !םע ןומהו םירשה ירענ וב ואנקיו
 לודג דובכ ול דועו םכותב הזוחא הדשו רשוע ולו

 —םילודגה םירוחה רתיו הנשמהו ךלמה תאמ

 ונינודאב לעמ לועמל הלע הז בר ברע תעלו
 ץראה הררופתה רופ ה״רי ונכלמ דיסחה רידאה רסיקה
 רטוש ןיא !הנוזה םבל ךרדב בבוש וכלה היבשויו
 הער !החומ ןיא השוע ויניעב רשיה שיא לשומ ןיאו
 שיאל םג ףאו !םכותב רגה רגלו יחרזאל וערה הלודג
 ישוע םירענה רות עיגהבו !—זול הלא רשא ידוהי
 — !ומינפ החסכ השובה הוסמ ורס —־— הלא ליח

 היהו !— ואלמ םהידיבו וליג הנוזה םבל ינופצמו
 תואתשמה יתבב םש לוע יטפשמל תואסכ םתבשכ
 !— םאטחב םבל הבג זא !רכשהו ןייה יקרזמ ילע

 בנע םד !שגנ רוכשב רכש !שגפנ םידגובב דגוב ןיי
 אלו וקשנ וידחי חצרו םמח .— קשח וינע םדב
 רענזופ רשהב םוקנל םהיניע ומישיו .— וששובתי
 קחצל הלילע אצמל וטיבה קוחרמ. ותיב לכבו
 ינב יכ— אטח אל רשא דוע ואצמו ושקב הנאות !וב
 הפל םיכומסה םירפכהמ םירוכשה םירוראה םירפכה
 ינפל הלא ואב !— עשרב תולילע וילע וללועתה
 תוכרב אלמ ןחלושה תוביבס םיבשויה קדצ יטפוש
 !— הכחמ דחא לכ וב ונואמצ תוורל !— תוחמש עבושו

 !אוה םש דחא לכו .— הקשמ ולוכ ול ואלמי ןכ יכ

 ליח השועה אוהו חיכומה אוה ןידה אוה טפושה אוה
 םיאמצהו םיארפה םיירפכה !— חירצי ויביוא לע
 !םהינפל ורמאיו .— וגש ןייב הלא ינפל■ ואב ש״ייל

 .ןובצעו :ל״צ *י

 לבהל ךא יכ ועדת עודי ׳!ןילופ ירש ונינודא םתא"
 וניניע סעכמ הכת !ולבת םיבוטה םכישעמ קירל
 םכלעפו ןיאל םתא ןה !ונתדלומ ןדבא ומב תואר
 ראחוק רפכב רענזופ ידוהיה הז יכ !— עפאמ
 ינב תכאלמ לכ תיחשמו הלבמ ,ונל הארנו ךומסה
 םיצירפה הלא םג הנהו !— ״תובוטה ונינודא ןילופ
 םא !ותלודגו רענזופ לע ןיע ורצ זאמ דשא םיצירעה
 םיארפה ירבדל הדות ונתנ ?ךיא םא םהירבדל ונימאה
 ¬פשמ רענזופ םע רבדל םוקמ אצמ רובעבל הלאה

 רדא ד״י 28/2 םויה יהיו !— וב ומקניו .— םיט
 תא ותיחשיו ולעיו הפ ואבו וצבקתה ק״פל א״צקת
 הכאלמה תיב ינפוא ובבוסי והכמ רשא םימה גתמ
 גתמל רשא םימה תודתי (קירבאפ ךוט) דגב תדובעל
 !ופתשיו םימל תחתמ רשא ץרא תומוהתמ ואיצוה

 הדובעל תואי אל רשא דע דוסיה דע ורע ורע
 םוצעה וינבב הלעש ברה קזנה דבל .— דוע הכאלמלו
 60,000 ךרע הלעש הזלה (איוב ןיזעלש) םימה גתמ

 ־באפה יתבב הדובע ידבועו הכאלמה ישוע וראשנ ׳הז
 םתעוש לעתו !— םימ ןעשמ ןיאב םהל ןעשמ ןיא קיר
 םיבר םימי םחלב םלהניו ז דחי ם.ג וניפט םע ונישנ
 ;— םירהמנה הישנא ףעזמ ץראה הטקש החנ רשא דע

 ¬שמ שיא הלאה םיסרהמה וגיצה תאז םתלועפב

 םיתיחשמה לע ובלו וניע ןתי רשא דבאלו סורהל תיח
 הזלה שיאה אוה .— םתותיחשב הימר ושעי יתלבל
 ןילפ ליחל המחלמ ידמולממ רשא רשעה ירשמ ׳יה
 יתוחא ןב וילא ברק רשאכ יהיו :/ריציפוא רעטנוא/:
 תא לאשו ,רענזופ ץרפ לאומש ׳ומ ריבגה גלפומה
 תיאר המ יל אנ דגה — םדא ןב התא״ רמאל שיאה
 דוסיה דע םימה גתמ תא תיחשהל הוצת יכ הככ לע
 ישרק תרסהב יד ביואה דחפ ינפמ אלה — זוב
 ינב ועגי המכ !אבי םימב םא יכ רבעי אלו ?רשגה
 התאו ?ץראל תחתמ םימב ויתודתי ודסי ידע שיא
 י םוהלכת שא תפרשלו זסוהלעת בושת עגר ומכב
 אל יכ ז ךבל ירזכא ךיאו ?בל עור א״כ הז ןיא
 תועיזו םפכ עיגיב רשא ?םינויבאו םיינעה לע םוחת
 ¬יפמ לכואה תירכת ךדיבו — םמחל ולכאי םפא

 ךלוה ךנה !םתללק ולתי ךילע ךא אלה —.—?םה
 רבדב ןוסא ךירקי ןפ — ?ךל אוה הז המל !תומל
 ״? ךוגישהו הלא שפנ ירמ ישנא תולא ךב וצברו ? הזה

 םג ?הלאה םיערה םירבדה תא שיאה עומשכ יהיו
 ימל !יתוחא ןבל רמאיו ןעיו הזע המח שבל אוה
 ךומש םימל רמוש םאה ?תקעזנ יכ ךל המו ?התא
 ןעיו ?הכאלמה תיבב הדובעה ידבועמ דחא וא ?הפ
 רפכה ןודא ןב ינא" !וילא רמאיו יתוחא ןב אוה םג
 התא ימ ןב התאו !— רענזופ ןב !יננה קירבאפהו
 !הזלה ררוצה בלב םעפל ער חור לחתו — ?תעדיה

 תרפוע דוכדכב הנועט הנטק הרומה ילכ ודיב זחאיו
 .ריסנו :ל״צ*• ךעידוא םעפה" רמאיו ןעיו יתוחא ןב בל דגנ —
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 קר יתוא תעד ףיסות אל ךא !— ינעדתו יכנא ימ
 !ידובכ םש ופאב הטול ו ידיב הז המ האר !— םעפה

 התפר אל םויה דעו !ידועמ יננה ליח שיא ןב יכ
 אלש טעמכו !— ״ידמע לע היהא יתייה רשאכו !ידי

 רדחב רדח וינפמ טלמנ יתוחא ןבו והשעמ עציב
 .רדעה לא אביו אציו הנכיו

 םחור הטקש אל םימה גתמ תא םסרה ירחא םג
 םויה יהיו ;רענזופב המקנ תושע םברקב רעוסה
 הלילה תוצחכ ,וז הנש רדא ב״כ ליל ברעב ׳א םוי
 יצולח שיא תואמ ינש ףלאכ ונילע תינש ואב םאתפ
 םידוהיה לכ לעו רשה יתוחא לעב לע אבצל אבצ
 םהמו ,םלוכ תורצחהו םיתבה ובסנ ,הפ ומע רשא
 לאומש רמ ריבגה יתוחא ןב בכשמ רדח ואבו ולע
 תיב לא והובחס ןכ ושאר תציצב והוזחאו ץרפ
 והונתנ !— םיטפשמ ותא ורבד םשו •רפכה טפוש
 ויחא ןילופ ינב תושפנ סמוח אטוח לעילב ןבל
 ץרא רכנ ינב םיעשופל די ןתמו ,ןילופ תמדא ינב
 ותוצפבו !םהיביוא עיסאר ישנא תא ותבהאב
 טבשב והוסהיו ? םהינפל ושפנ קידצהל ויפ תא
 ,רעגזופ דוד רמ ריבגה ול המודב ויחא !םתרבע

 ובכשמ לעמ חרב ,הנש הרשע הנומש ןבכ גונעו ךר
 ולפנ ידע וילגרב סנ הלפאו הליל ןושיאב ,ףחיו םורע
 הסרפ ומכ/: טאטשיינ ריעה ירוחא הדמע ׳יסאר הנחמ
 ןיאו ריעל ריעמ ךלה בבס םשמ :/הפמ הלעמל האלה
 ינפמ ודחפב .התיבה וילא ותוא ףסאמ ידוהי שיא
 וקיזחה לע תאטח וילע ומישי ואובי יכ ןילופ ליח
 רפוכי אל ילילפ ןוע אוהו .— רענזופ ןב ראחוק שיא
 יולה בקעי בתוכה יתוא םג — ושפנב ומדב םא יכ
 לעמ ינקמ רופצכ ינודצ דוצ ,הריבגה רענזופ תשא חא
 יתשח טעמכ — יתיוג םע ינא יתלב לכמ םורע יבכשמ
 ינוזחא ישאר תורעשבו ינקזב ןכ !יתרדאב יוג טולל
 םאובב י״נ רשה יסיג תיב רצח דע חבטל השכ ינובחסו
 םג ושפת ןכ .םתארקל יסיג אוה םג הנהו החתפה םש
 רשאב .טפשמה םוקמ לא וניגש םג וליבויו ותוא
 םג םיטפושה םג המהו — םתואבצ ישאר וצבקנ םש
 ¬יצרה רבד םוקי םהיפ לע רשא םידעה םג םירטושה

 ימו תולכל ברחב ימ ?תומל םא םייחל םא/: !— הח
 ?תולוצמב םימב ימו ?תולצל שאב ימ ?תולתל ץעב
 לע ונד — םירשיו םיקידצ םיטפשמ הנהכו הנהכ
 םדי קזוחב ונב ומחל הלא ליח ירובג םש /:— םהיפ
 םימיענה ויתפש קתמב רשה יסיג םלואו ;— השקה
 ונושל תצילמב םהילא רבד הכו ,םבבל ךרה טק טעמ
 םכחור תימהמ אנ חרוס !ינודא אנא" !רמאל םיענה
 םיירפכה םירעובה תורבדמ ,םכברקב רעוסהו העוסה
 םתעדי ינודא םתא סג ;םכינזאב ולע םירוכשה
 אל רשא שיאל הלאה םיירפכה תעשר תא !םויה ינומכ
 תיבב םהמע רכמייו התשי אל רשא ימו !— םליגכ
 ?ירצונ םא ידוהי םא ?היהיש ימ היהי ?התשמה

 םדאל אל יכ !— ושוכר תחקלו ותימהל םתד תחא
 ?היור םסוכ תנמ םתותשב דועו !— םהיניעב הז בשחי

 תאנש ומב ררועי ידע םשארב המוה ש״ייה ץל
 !םתא אוה קוזח ךכ לכ ןוימדה חכ זא אלה .— תדה

 דמועה ידוהיה שיאה יכ !המלש הנומאב ונימאי ידע
 אוהו !הלת םהיהלא תללק רשא הז אוה םהיניעל
 וקזחל םירמסמב ולגרב ול עקת דתיה דתי אוה םג
 לארשי םע םטפשמ וקדצ המו טומי אל םלוע דעו
 ודיגהו ואב םיירפכ הלא םג ןכל ?— ותולתל הז
 לע ולע אל םלועמ רשא םיער םירבד ילע םכינפל
 תברקהכ םהידי לע םידוהיה תתימ םהל המודמכ .יבל
 תא ביטה אנ ושרד !םלואו — םהיהלאל החנמו הלוע
 תופס ןעמל ךא םישוע המה המ !הלאה םישנאה תעשר
 חוצר בונג !— םתא אוה קזחה ש״ייה ןואמצל הור
 תמועל םהינפל הלא רעצמ רקשל עבשה םג ףואנ
 המו םהיפב הלעי רשא הלערתה סוכ תעבוק
 הנה ?יתיב ישנא םע יתוא דיבאהל םהיניעב הלקנ
 וחקי יכ ,םהינפל אוה ןוכנ םתלועפו !— םתא םרכש
 בר רכש םג ש״יי םג !םהיניב וקלחיו ישוכר תא

 םהיצלח יאצוי לכלו םהינפל יד ינועמב ואצמי
 םיכלוהה תושפנו ישפנ אנ רקית !ינודא אנא ןכל
 תמדא םכמא ןב םכיחא ינא !ירבד עומש !ילגרל
 םכינב םירענ ןיב ימאו יבא ינולדג ירוענמ !— ןילופ
 זא ןמלו !יתעשעש ץראב לוח תורפעל םהמע !ינומכ
 יתיהנ ידע יבלב שרוש הכה םככותב ינכשמ תודידי
 תדה תקוח ילולו !— תחא שפנו דחא רשבל םכל
 תאו !יתתנ םכינבל יתונב תא םג ?וניניב דירפמה
 ¬ועמ יננה םכתבהאב הגוש יכ !יתחקל ינבל םכיתונב
 ישפנ תשגרמו 1— םכרשב באכ הזחא ירשבמ .יד
 *םשבו !דאמ יל רצ םכתרצב !— שורדא םכיתושפנל
 הער השעא ןכ םא ךיאו !— ינא םג יבל חמשי םכתח
 רשא םע ?רחא םע לא ליעוהלו יחאב דוגבל ?ישפנב
 םג אוהו !יתעדי אל ונושל רשא םע !ואצי וחכנ יחא
 שרוד אוה םתער תא ךא .— עדי אל לארשי אוה
 ךילשא ךיא !הה ?— םלועל הבאי אל םתבוטבו דימת
 .— ?םידוקנ שבי םחל תפ החקאו !ךריו ףתכ חתנ
 ילוע םתחת םישאו םידיברו םיקנע יראוצמ ריסא וא
 ז יבהזו יפסכ ימחל ינתונל ערא ?—?םידבכה לזרב
 וניחא ?יבירחמו יביר שיא ידיב לזרב טבש ןתאו
 !םכונעגנ אל רשאכ ?הער ימע ושעת םא !ונצרא ינב
 ירשבו ישפנ לע אל ;- םכדובכב יתעגפ אל ףא
 ךלוהה םדא יננה !יחא םכילע רשאכ !— לבאת יבל

 ?םימעפ תומאה ?םעפה םויה התומא !תומל

 ?— הרמ דאמ דאמ — ףוסאה תע אלב התומה םנמואה
 .— הרצ םימעפ םוקת אל יכ !הרזג שפנ םחנת תאזב

 —זולתאב ומוק ירחא תינש תומיו ?ולפנ ירחא םוקיה
 ינא הלא לע !הילע ינב ידוד ינב יחא לע ךא
 י— היהנו הניק אשא היורצ ינב םכילע — היכוב
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 םכנעמל ?— םכללגב ץראה םשאתו ?ומשאת תעכה

 השדקה המדאה םכנעמל ?שרחת הדש ןילופ םכנעמל

 רשא הפרשה תא וכבי םכיחאו !— הממש האשת

 .—.— תירב ינב םד תמקונ שא ומב !םכדימ םתפרש

 לא לפוא ומב !זא ינמ םכתא יתעדי !ינודאו יחא

 ?םויה םכל הוה המו ?םתעלק רשויהו קדצה תרטמ

 ןואהו למעה זכרמ לא םירהצב שמשה ןיעל םג יכ

 יואתת תולקלקע תוחרא רשיה דרדמ ?—?ועגפת

 ובאת אול ?—?ועיגת תוביתנ בבושמ הנומא יליבשמ

 םכיתובא תומימ םתלגרת רשאכ הקדצו טפשמ תושע

 ונפת רשא לכבו — ?וליכשת זא אל םא ?— םלועמ

 התומה ימס .— ושקבת רשא וגישת זא וא !וחילצת

 -ירשת הב םייחה ימס םתחתו !ושרשת םכתמדאמ

 קדצה קר תמא ךא .— ושרית םכל התואו .—וש

 — ושרגת ביואה תא םג זא !ושומי אל םכיניבמ

 תזוחא !וברקת םויה תמא תמחלמל הנומאל אלה

 בוט ורימת לא !ןכא !ובאת טפשמבו קדצב םכיתובא

 ¬דא לע םתיברו םתייחו .— םכיללעמ עורב םכלעפ

 םתרכזו םכיתובא תובאו םכיתובא ויח רשאכ — םכתמ

 םימדב אבמ הזה םויה םכענמ רשא !םכיחא יתוא םג

 םכמשבו !ושרו ולע םכינפל הבוטה ץראה הנה .םירוהט

 םג וציצי םכעטמ רשא הלפתב המימשה יפכ אשא

 םכתא תשק ינב !וכרדת ביואה יתמב לע !וחירפי

 רבדב יכ !וחינזת לא םכיבא תרות ךא !וחירבי אל

 וחנ םירבדה הלא רחא !"וכיראת םכתמדא לע הזה

 תריד רצחה לא םלש ינבישהל ודקפיו םזגרמ טעמ

 !— רקבה רוא דע רשה יסיג

 םדא אלמ םש הנהו המינפ רצחה ונאב רשאכו

 םיצד םיחמשו םילהצ והער תארקל שיא ,הפל הפמ

 .— םישוע המה רשא םתכאלמב דאמ םידורט .םיששו

 שפות הז !הסוש הזו התוש הז !לכונ הזו לכוא הז

 !ףנוח הזו בנוג הז !סמור הזו סמוח הז !שפוח הזו

 וקלחיו !— ילש ולכ רמוא הזו ילש ולוכ רמוא הז

 האור רענזופ רשה ןיא .— םהידי תגשה יפכ םהיניב

 לכהו םהינפל לכה ול רשא לכמ !ודיב המואמ לכ

 ;— םהיפל ולמע לכ ךיא ויניעב האורה אוהו ,םהידיב

 !םהינפ םיבהל ינפ !ואב בורקמ■ םישדח הנהו טעמ דוע

 םנושלב תכפהתמ ברחה טהל !םהיפמ םיפע שא ידודכ

 !— תויפיפ לעב אוה דח ערה םנושל !— םהיתותפשבו

 םוריו !— םנורגב רעוב שאכ ם״שיי םינינת תמח

 !ללק תשוחנכ םיצצונ ומינפ .— םנואגו םתואגב םאשנ

 םכש וטיו .— ללכ ולכ םשארב הלע ןייה תבהלש יכ

 םבל ןודז תרבעב .—.— ללחה לאו ללשה לא דחא

 ואשנב ,יתוחא לעב לע זגור וכפש תומכ הזעה םתמחו

 הלא ונעיו !ותיבב דימת וכרדכ .ותרטקמ ילכ ויפב

 !וילא ורמאיו .— חתנלו תוחשל םירובגה ישאר

 ךל אוה הבעות תרוטק !ריטקהמ רענזופ ךל בר"

 ?— ? התא ימו ? ךינפל הלא ימ עדת םרטה !— םויה

 ? ונינפמ םג ענכה הבאת אל ? התיוחתשה אל הכ דע יכ

 ךמש ימ 5 לבא !— ונכותב ת״הנ לודגה ןודאל רשל יכ

 םכלכ םירבע םתא םירג !ונצרא יבשוי םירשה ןיב רשל

 םלועל אל םרכו הדש תלחנ תזוחא !— וניתמדא ילע

 איה ונל ךא וזלה שדק תמדא יכ — !ונמע םכל

 םשאב ולעי יכ םכירגפ ןחצמ ארינ אלולו !— ונינבלו

 םכל ןתינ אל רבק תזוחא םג — ?ץראה שאבתו

 םיבשויה ץראה יליצא ישאר וניחא !םפא ,הז וניצראב

 ןוישר ךל ונתנ םוי ,הנידמה יקסע לע טופשל הנושאר

 הברה וגש .ךמש לע םויה ארקנה הדשה תקלח תינק

 ךיתוצילמ ןח ואר בוטב ךתינבת םלצ !— ועת דאמ

 רמוש ןמאנ בל !— ךיפכ ךתוא ומד !— ועמש ךיפמ

 ¬בעה ןיב ןורתיה ךלו .— ךנה ןילופ ינב םיחא תירב

 םבשחב — ךיחא לע דחא םכש ךל ונתיו ךיחא םיר

 .—.— ךשי ךומד רשאכ אל !ןכא !— התא קידצ יכ
 ד : ״.• ד *ז״

 םיהלא ינבכ ונחנאו !ךיניעל קר ואר אל םדא ינב המה
 ןנעב ונל תלגנ הלגנ הזה םויה יכ — ךבבלל םיאורה

 ךיחא םירבעה דחאכ התא םג יכ ךיפמ אצויה תרוטקה

 ךומכ םהומכ —.— בר ןוה אלב ונמע ינב םירכומה

 קמע טפשוהי קמע ןכל !— ונימדל ברוא ונראש רכוע

 תלדגה .— ךרכענו ךתוא טופשנ םש ךדירונ רוכע

 !— ונממ וניתומדא ילע ונמע הלודגו דובכ רשוע תפסוה

 — םלוע םש ךל תינק !םירעיו תודש םירפכ ךל תינק

 .םירוצבו םיהובג םיתב ךל תינב .— םירשה דחאכ

 ךיחא תא דובעת םהב !םירקיו םינוש םילכ ךל תאבה

 ךל םתתב !םירצונה וניחאב םג ררתשתו !םירבעה

 לודגו ךולה ךלתו .— םירקבבו םתומצעב ךודבעיו םמ

 רמוש ךמש רשא דע !— םירשהו רסיקה יניעב

 יכ ?ךל יד ןיא םאה .— םירהל ךדובכ .— ושארל

 ךיניעב התע ןטק םא אלה י—? םורת ךדי ונלכ לע דוע

 !שארל לכל אשנתמ■ ךואשנתנ דוע — 1 ךדובכ תלודג

 רמאו ׳ד לא ןנחתאו] .—.— ץראה ןיב םימשה ןיב

 דבכנ ךתיבב דבכנה הז ךנבל םג *[ינלעת לא !ילא

 רשא אוה !— ליח רובג שיא אוה !— ונחנא םג ותוא

 ? ןולקו זוב תכמ ? יחל והכהו וניחא ירצונב ודי םירה

 םכל דחא טפשמ ?— וניחא ןילופ ליח הדעו להק ינפב

 ישנאב ,םכיחאב ודגבת דוגב םכינש םג ונבכ באכ

 !— ״לעי תומה םע םכתירב ןכל !לעמ ולעמת תירב

 ללחמה שיאל הז םכטפשמ קדצ" !רמאיו יתוחא לעב ןעיו

 רשאכו ,רכנ ינבל די ןתונו וצרא יבשוי הוחא תירב

 תומ טפשמ אטח ולעי ונב םג ונצראב םיטפושה

 ,חבזמה יבג לע הנושאר הז ינב תא בירקא ידימ ? הזלה

 טהל תחת יראוצ תא ןתא ינוצרמ ינא םג רחאו

 ׳ד תאמ■ .וניצק אבו ברק יכ הזחא קדצב — ברחה

 לא יל הכלא לילחב ךלוהכו !— ונשפנ תחקל התיה

 י״כב בותכ םיעבורמ םיירגוסב ונרגסש הז טפשמ *
 .ןוילגה ילושב
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 — ?״ונישע אל הער המואמ תמאב יכ ףאו !— ללחה

 התא" !רמאיו ותורכשבו ותוזעב הרובחה ןמ דחא ןעיו
 ?הז ונטפשמ בירקנ טפשמל יכ ?ךתעד המ רענזופ

 ? ךנושל תצילמב םדחשל עדת רשא םיטפושה ינפל

 ברה ךרצוא !אל אל — ?ךדי תנתמב וא ךיפ תבדנב
 ¬ישוי המ ךיפ ירפ םעונ !המואמ םויה ךל ליעוי אל

 ךתמדא ילע םויה הפ הלא ונחנא ונחנא — ?ךע
 :םהומכ ונומכ ? םיטפושל ונל המ !ךניד קדצל איצונ

 קדצ טפשמ — ונעדי ונחנא םג םהינידב ךנודנ
 תורח ונינפל בותכ אוה אלה !?— הזלה תמא ןידו
 ¬טושה ונחנא ׳יטפושה ונחנא !— דימת ונבל חול לע

 םנה הנה םירפכה ינב הלא םירשכ םידע םג !םיר
 הרותה פ״ע ונטפשמ רבד םוקנ םהיפ לעו !ונינפל
 .המחלמה יטפוש וניתובא ונתוא ורוה רשא השודקה

 ונליחנה רשא תומחלמה רפסב שרופמו בותככ
 !ךינפל ברעי אל הז ונטפשמ יכ ונעדי ונחנא םג ונעדי

 השענ ונחנא םלואו !— הז ךנב ינפל םג םעני אלו
 ךנבו רענזופ התאו :ונלכש רשויבו ונבל בוטב הרותכ
 תא שורדל וכלת ?הז וננידב ובאת אל תמאב יכ
 איבת רהמ שיח רובעבל םכירזעב םוקנ ונחנאו ׳ד
 םג — ?םוקי ימ רבד הארנו — ונינש רבד ׳יהלא דע
 עיבמ רמוא םכינפ ראות !עימשמ ןיאו דיגמ ןיאב
 םכינפ דגנ ער יכ ואר עיגמ םכתא טפשמה המ
 ותואו ונצעי תאז דוע םכל בוטל ןכל —!— עסונ
 !םכיתונווע לע ודותה םכעשפל וסכת לא !— ושעת

 םכיחאמ ויהת םייקנ זאו !— םכילע ןידה תא וקידצהו
 דוע ילוא וא •— םכיתושפנ ונתת םתושפנ תחת יכ
 !תאזב ךא אטוחה תחלצה :םכל חלסנו ? םכנחנ ןונח

 רשאכ יהיו ״םחורי בזועו הדומו !םחנתיו הדותי יכ
 ורמאיו !והוסהיו ?ונב שפנו ושפנ לע שקבל יסיג לחה
 ונמע ךל םירבד תע אל ■!ךיפ םולב !םה םה" !וילא
 ןיבמ םש !ונמע ךלוק עימשת אנ לא !— םויה הפ
 ךונעי ףנכ לכו רופצ לוקו !— לוק ןתת םיאפע
 םהינפל הרכת יכ הלהת יריש ךל ורמזי לוקב
 םש !הלעמ תילע יכ ךב וחמשי המה הלודג הרכ
 תקלחב הלגת םהינפל ךדוסו ךיפמ ךנושל איצות
 ךישפנ טלמל םויה המדת לא ךירמא םעונב ךנושל
 ךנושל תמרמב !ונצרא יליצאל תישע הכ .ונידימ
 הכרב דוע ךל ונתנ ידע ךב ונימאיו !ךירחא םתכשמ
 !— םויה ונמע ןכ השעת אל !אל ךא .— הלהתו

 ךאו ?ךיפב ףודרת קדצ קדצ !ךו־עדי ביטה ךונעדי
 ךנב םג ךתוא םג דימשנ ןכל .— ךבבלב דימשהל
 !תלשמנ ונילא תילע ונדובכ תולעמ םורב !ונברקמ

 התע התע — ? תזחא ונישאר תציצב יכ דע ךדי רבגתו
 !תצרח התא ךטפשמ ןכ !— הטמ הטמ דרתו ךליפשנ

 ? תקרפו דרת רשאכ היהו !תילתו ךולענ םיהובגה הובג

 תייה םש ךמוקמ לא תילעו תמקי
 ורהמ" !רמאל םלוקב ומער !הלאה םירבדה ירחא

 םרסאנו !— הלאה םירשה ינפל םינוכנה םילבחה ואיבה
 ץר רחא ץר םיפוחד ואצי םיצרה !"םתונעל םכיניעל
 הרקי הוצמב ורבח תא םידקהל הכזי ילוא !םישח
 הפ רפכה ינב הנהו !לבחה אובת םרט דוע ?— וזלה
 — םהינודא םב רוסאל םהירתימ ובירקה יסיג ידבע

 רשקב וירוחא וידי יעורז שיא שיא ונת שלש ורסאיו
 טעמכ — םד ואלמ ונידי תועבצא יכ דע .קזחו ץימא
 םירקיה םידימצה דבלמ .— םינרפצה ןיבמ ועקבנ
 לבח — ומש םיקנע וניראוצל םג ונידי לע הלאה
 הוצמו דקופ ירצונ אוהו יסיגל דבע םג .— תימהל דחא
 רשא לע :/ומש אבמעראז/: הדשב הדובעה ידבוע לע
 ול םג ושע ונודא רענזיפב רקש דיעה הבא אל
 הכ .— ונומכ ותונעל והורסאו והושפת .— ונטפשמכ
 .םיבכורו םילגר םע ןומה ןיב הצוחה וניתעברא ואיצוה

 ידיב ונתוא ונתיו םיכמרה ינבו תורמזמה יאשונ
 ¬שרה םישנאה תא םכל אה" !םהילא ורמאיו םיבכורה

 ילבחמ םילעושה תא ונל וזחא .םכידיב הלאה םיע
 םב ומישו !— ונינג ןדע יצע יתיחשמ .— ונימרכ
 וארי וכזי טעמ דוע .— םהמ שיא טלמי לבל םכיניע
 ימו :—"םכיניע דגנל םידמועו םיולת הלא לכ םכיניע
 ועמשב ?המדאה ינפ לע תויהל דוע זא ןימאה ונתאמ
 ונייה ׳ד ינפ תא ךא .— הלאה םירקיה םירבדה תא
 ורצעי אלו — וניציק ברקל רהמי רשא !םישקבמ
 ינפמ ונייחב ונצק ,םכרדכ םירמו םישק םיונעב ונתוא
 ונורטע ונתתכ — הלאה םידורה ינפמ םיזילע ןואש
 ותינחב הזו רקוד וברחב הז ז— ונעלבל דחי ביבס
 ןתי והטמב הזו !וטבחל ןתי וטבש תא הז !רקונ
 ןיא רבד םדמעמב םש הלא םיתיחשמ םינב !— ותכמ
 םישש .— םדי ךופהי בושי ונב ךא .םדא םע םהל
 תוברחמ םיטבחה הלא דבלו — םדיא םויבכ םיחמשו
 — םיטסה הלא וניבג לע וריטמה רשא םיטבשו םינודיכ

 •י ונילע ומחלנ םתוליסממ םיבכוכה !ונב ועגנ הי יטבש
 הלילה לכ הזע יברעמ חור ונדריו ונברקב ואוביו
 לע זוע תרטמ דירוהו ונישאר לע דבכ ןנע הלעה
 !םילגר ץובב ועבט !םימה ואב שפנ דע !— וניבג

 .— םידיל תשר ושרפ םילבחו
 םהישעמ הלאה םיצירעה םיצירפה ומלש רשאכ
 ונתוא םג רקבל ואוביו יסיג תיבב םנודזו םתיגש
 לע אוה קזחו ץימא רשקה םא ונירחא וטיבה .הצוחה
 תפרצ ןושל וניבהב ץרפ לאומש רמ יתוחא ןב ?ונידי
 !רמאיו וילא םיבורקה ויחאל רבדמ דחא שדק לוק עמש

 תא ךילוהל ונל המ !הבוטה יתצעל אנ ועמש יחא"
 םרמשל םהילע בל תתלו ?הזמ האלה הלאה םילגרמה
 !— ונחנא םג ונעדי םתולתל ץעב םטפשמ קוח ? ךרדב
 הלא ומכב וניסנ רבכ ?ונידי תחת הלא םינושאר םאה

 עקונו םיהובג םיצע השלש אנ הרחבנ ונלוכי םגו
 ¬שמ תאז יהתו !ונלגרל םיכלוהה וניחא יניעל םתוא

 םיעדוי !תומל םשפנ ופרח ןה !םתדובע ףלח םתרוכ

 10* ,רסנולפ רפס
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 דע ונמע תכלמ ורגפ אלו ונירחא ביואה הנה בטיה
 וארי וטיבי יכ םיניע תוסכל םהל תאז יהתו הכ
 יתעדיו םהינפ דגנ םייולת הלאה םידוהיה תשלש תא
 תואל ונל ׳יהי הזו בהז יפלאמ תאז םהל בוט יכ
 ונלתפנ ןעי ונידיב התע ולוכ עיסאר ףכ יכ תמא
 ונצרא תא םירתה ישאר דבאלו גורהל ונלוכי םג
 םתוא םג םירחנו ףודרנ ןכ .ונביוא ינפל היחמ ינתונו
 אלו םה םג ולפי ןכ הלא הלוע ינב לופנכ !— ונצראמ
 ?וזלה הנומאה ותצע המיקתנ אלש טעמכו — ״ומוקי

 אנא" ! רמאל וילא הנוע שיא ונינפל חלש בוטה ׳דו
 םנמואה !תאזה םעפב ךתצע הבוט אל יכ !אנ חלס יחא
 ןוכנ המ הלא ומכל תומ טפשמ !אוה ןכ ךרבדכ יכ
 ותומי םדא לכ תומ אל יכ ךירבדב יתחטבו — ?אוה
 םירומהמ ילוא ולופי ברחב וא ולעי ץעב !— הלא
 הכאלמה ונילע אל םטפשמ תושע ונילע אל ךא ?ולכי

 !— תאז איה היקנו הלק הרוהט הכאלמ — רומגל

 רצ לומ םימחולה !— םויה ונומכ םישנא ינפל אל ךא
 ?םירבעה תא גורהל המר ונידי ורמאי ןפ !םיררוצה

 ילע ונתראפת איה וז !— םירובגה תא םוחלל אל לבא
 אל םירפצה תא ונדצ םונגשה יכ !הז וניכרד
 ןידו המחלמה יטפוש ידיב םרסמל !םייח הלא םירוהט
 ־הכה המה חבזה יחבוז תאמ םנורגב הלעי החיבזה

 חבש לכמ םחבש הזו — חבט חובט ידמולמ םינ
 ורקחי תופלחמ עבשב !םהינפל םיחותפ תותדה ירפס

 הגונכ ואיצוי ידע — םהינפל םידמועה תא ושרדיו
 רשא םתער לכ םהינפמ ומילעי אל םהיניד קדצ
 עשפו עשר השעמ ןורכז קוח אבתו םהימיב ושע
 םניד קספ םירוד רודל םייק הקוח רפס לע הלא
 — לטק ידש לע םע בורב תארקנו הליגמב בתכי

 המ .םיפלאלו תואמל המש תוארל ואובי וצבקתי יכ
 ימעל ודיגי הליגמב הב ,הלאה הלוע ישוע תירחא
 לע םהילא עיגה המו האמ הדבכ יכ םתאטחו םעשפ
 הוצי וינב תאו ובל לא םישי רבג לכ זא — ?הככ
 םג .— הלאכ תורזו תוער תושעמ רהזהלו רמשהל
 ופיסוי אלו רסומ וחקי ונצראב רשא םידוהיה דאש
 ¬ומו םרוה םרובג לפנ יכ םתוארב .— דוע ונל ערהל

 ונב םע רענזופ הלא לארשי ילודג ינש תומבו םר
 וניחא תושפנ לע וניגי הלא ינש !םיבר תב רעשב
 הלא םינש ויחי רשא םיבר םיברו .— ונלכ ןילופ ינב

 רבד יתכרע הכ דע — ״םייחב ותימה רשאמ םתומב
 ז— חצורה רבדמ חצנמה רבד שקיו חקפה

 ומירה" !רמאל םתואבצ ישארמ ודקפתה ןכ ירחא
 טעמ דוע !הזב תבש ונל בר םכל ועסו ונפ םכימעפ
 ימ ׳הלאכ ירמה יתב לע דוע רקבל ונילעו רקוב אתא
 ונישע תולודגו תובר ?הלאה םיליפמ ונידיב ולפי ןתי
 השענ ?דיצ ונדצו הדשה ונכלה יכ התעו !ונלוכי םגו
 םיפצמו םיבשויה הלא וניחא ינפל םג םימעטמ אנ
 !תונחמ יתשל םליח ינב תא וצחיו !״ 'ולש םהילא וניבוש

 ריע ךרד לע ונמע ובש שיא תואמ ששכ תחא הנחמ
 תכלל וויצ תואמ ששכ תינשה יצחו קצאלפ אינרעבוג
 ,ןיזאלאמ רפכ דע הסרפ ומכ הזמ רהנה תולעמ האלה
 םש ןודאה םשו/: — םש םג רפכה ןודא לע רוצל
 ועמש רשאכ יהיו) :/*טקשו ןנאש בשוי יקציפמעל
 הז םנודא לע םינילמה וירפכ ינבל הלאה םירהמנה
 רשא הנחמה !(עיסאר ליח םע םירשוקב אוה םג יכ
 ¬רוד םדוע םהילגר תופכ וקיחרה אל דוע ונמע הכלה

 רשא עיסאר ליחמ דחא הנהו !ראחוק תמדא לע תוכ
 הנק לוק דגנמ עימשה ,רעיה יצעב םינומט םש ודמע
 ינפמ םדחפב יהיו .— םתיעבהל םואתפ םדיחפהל הבור
 וכרעיש םליח םישנאב וציאיו אוה בורק יכ ביואה
 ¬וסב םיבכור .בציתהל המחלמל הנוכנ הרושב הכרעמ

 ובכורו סוסל םירשוקמה ונחנאו םכרדכ םונל ושח םיס
 ונילע םילוע ונירחא םיאבה הלאו .— םהירחא םילבומ
 ¬ארמ תועבוכה — םיסוסה ילגרב רשא לזרב ילענמ םע

 ־קדק לע הכה דבכ דרבכ ףחוס רטמ ,ולפנו וטמשנ וניש
 ¬רפה ילגרב ונשטרנו ונסמרנ טעמכו .— עלקה ינבאכ ונד

 םינונחתבו יכבב !ונרזגנ ונרמא זא !ודמע ומק הנהו םיש
 ש״תי םוחר אוהו ונתוא םיכילומה הלאל ונלה
 ומשו םיסוסה לעמ ודרי !םהיניעב םימחרל ונתוא ןותנ
 ורבע הלע רחשה ומכו .ונישאר יופצל תועבוכה תא
 — הפ רהנה ינפ לע שורפה חרקה תעירי ילע ונמע

 רטמה הילע דרי רשא ינפמ !דאמ העיריה התיה הפר
 — ול םידי ןיאב רשה יתוחא לעבו : םימי המכ הז

 וירוחא לפנו וילגר ודעמ וידעצ רפסמ סלפב לוקשל
 הז ולפנ ירחא דוע םק אלש טעמכו

 רדא ב״כ ׳ב םוי רקוב יהיו

 לע םיונע חכשת לא ךידי אשנ לא המוק המוק
 יכ תיאר .שורדת אל ובלב רמא םיהלא עשר ץאנ המ

 .ג״פל א״צקת א״ה טיבת םעכו למע התא

 הצק במאזעלאק רפכ ןולמה חתפ דע ואבו ולע םשמ
 ומע תא ךילומה אבצה רש ילא ברק םש .ראחוק לובג
 אל םאב השקה וברחב ינעיבשהו :(קינוואקלאפ): ךשוח
 י— לנוע תא אשאו ?ובבל םע אוה רשאכ תמאה דיגא
 ריבשמה אוה רענזופ יכ ?ותא רומש רשא תמאהו):
 הכ םאו :(םועידי וילופ ישעמ תאו עיסאר םע ליחל
 רבדו יננה תמא שיא יכ ול עדוי זא ?יכנא םג דיגא
 רשא לכב םינש יפ יל תתל ריכי יתואו !— יפב תמא
 אל המש אבי אב יכ .— הנשיה עיסאר ץראב ול אצמי
 הז דיגא אל םאו .— םש ומע יקלח התיהו .— רחאי
 לע יתוא וידי ותורכשב ודוע הנמאנ ינחיטבה ?תמאה
 -קיצה !ינתזחא הדער הלא ורבד לוקל !הה .— יתורקש

 רמואו יפכב ישפנ יתמש !— יברקב ןוכנה יחור ינת
 ¬ומאב רקשא אלו יתומ ייחמ יל בוט !המ יהי !יבל לא

 ¬רקל ןתינ אלש הבית האב ןאכ) ךא םירוגסה םירבדה *
 .הלוכ השעמה אצמת לטיפאקבו הפ המה (הא
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 רבד בוטה ׳דו — ? יתלוז שפנ חקולל ליעוהל !— יתנ
 !וילא רמואו ןעאו !רבדל יתרמש התואו יפב חלש

 ןוזגרתו ךירבד יתעמש !ךיפמ יל דגוה תושק תוזח ינודא״
 ךא ישפנל רמאת ךיא !וששע ימצעו יקרוע !יתומצע
 ?—ןהמדי ןכ אל ךבבלו ?המוה יבל ךיפמ תמא רבדל

 ןת תמא רבד לע הדיח תדח ךדבע ינא יל !ינודא
 לא ינודא אנא ?—?הדיגאו עדא אל ער ינאו !הדות
 לע םינילמ םה רשא םירוכשה םירעובה רבדל ןפת אנ
 תנמ םתותשב !םדק ימימ שארמ םכרד הכ אלה •!רענזופ
 םירבד ורבדי ועיבי וחישמ לעו םשה לע היור םסוכ
 םימי הז רשא ךיחאמ ירצונ שיא ינדא ךל אה ,םיער
 ¬יאו ותוהמ ךל דיגי אוהו .רענזופ תיבב אוה םינשו

 רכה אבמעראז" !וילא רמואו אבמעראז לא ןפאו !ותוכ
 וא וינבב רענזופ תיבב תאצמ לוע המ ךיחא דגנ אנ
 לא תמאה ךא אנ דגה ?םהמע ךתויה זאמ ותיב ינבב
 ¬במ אוה הז ונינודא תמאה תא ךא יכ !המ יהי דחכת

 ןכו !תמאה לע קר ינעיבשה םימעפ המכ דעו שק
 תעובשו ?וינפל ירבד ונמאי אל יכנא ירבע רשאב
 התא ירצונ יכ אבמעראז התאו ?— יהלא אל םכיהלא
 !— ״ךיהלאב תעבשנו ךירבד ונמאי ןעמלו !תרמאו רבד

 רשע יל הז ינודא" !רמאיו ויפ תא אבמעראז םג חתפיו
 ןואמ יתעמש אל םגו יתיאר אלו רענזופ תיבב םינש
 ךא !דיגא ינוע תא !ריכזמ ינא יאטח תא ׳!אטח רשא
 לארשי םע ויטפשמ לכ ב״בו וינבו רענזופ ןועו אטח אל
 ידוהי ינפ ריכי אל הבוטל המה םיוש ירצונ םעו
 רשאב ירצונל רכנתי אלו !ירבע והומכ ויחא אוה רשאב
 !רמאל ונושל1 לע ליגר דימתו !— ירכנ ומכ ול אוה

 ,לארשי ,ךנגמא אלו • םימת ךלעפב ירצונ ךל ינא בהוא

 ךא דימת ותשקבו ותלאש לכ !— םימשא ךתושעב
 !ועמש ינזאו ואר יניע רשאכ !וצרא תבוטו ומע תבוט

 ששכ רעיוטיל ,ןילופ ינב וניחא ליח ותיב לא ואב רשאכ
 ש״ייו רשב םוקשהו םוליכאה ובל בוטב ,שיא תואמ
 ונוצרמ אלש עיסאר ליחמ וילא םאובב ןכ אל ,בוט
 עמשנ קוחרמ שאב ש״יי םוקשהו רצ םחל םוליכאה

 ער !ב״בו וינב ותשאל רמוא יתעמשו !ותנחצ
 לבא ?— םתוקשהלו םליכאהל הלא םע השעמה ילע
 לשומה טבש הנה ?לכואה םדגנ םוחלל ?השעא המ
 רישב םג ? תת הבוא לב םחל םאו !— םדיב לשוכה ברחו
 וללשי רשא ללשהמ דבל — ותשיו ולכאיו ןתא ןיי םג
 םג יתרמא וירבד אבמעראז םילשה רשאכו !—"יתאמ
 לע ירצונ שיא םכיחא הנע המ ינדא תעמש אלה" !ינא
 ירבד תאו !ךתא םנמטו וירבד תא אנ חק ?רענחפ
 תדה תאנש דבלמ יכ האלה הרז םירוכשה םירפכה
 םחיי דוע !רענזיפ לע םהל רשא דובכהו רשועה תאנקו
 ¬יעמה םירפכה הלא יכ .החיצרהו הבינגה רבד לע בירה

 'ילא תומודרקב ואב הנש ומכ הז !םויה רענזופ לע םיד
 םיטפש ושע רעיה רמושבו ,םיצעה תא ותרכו הרעיה
 ־ענזיפ בירקה רבכו תומ תכמ עוצפו הכה וחוא יכה

 אציו — קצאלפב רשא סמחה יטפוש ינפל םטפשמ תא
 יקזנ ימד םלשל הלאה םירפכהל רשא דבל !םניד קדצל
 תבשל ואובי םמצעב םה דוע ׳הז 1000 ךרעב רעיה
 ינומעפ םע םג .המימת הנש קצאלפב רשא תכפהמב
 תוצוח תדובעו ושבלי ןולק ידגב םהילגרב םידבכ לזרב
 התעו ;— סמחי רשא חצרי רשא שיא טפשמכ ודובעי
 דיבאהל המיזמ ובשח וזלה םידוד תע םהינפל העיגה יכ
 חכשת ושעש החיצרה רבדו .— ותיב םע רענזופ תא
 ותוסכ ושוכר ולימרכו ורעי םהל ולחני דוע הרכז
 לכ ןואו למע תבשחמ םדקדקב ךפהתת הכ — וליעמו
 ןיבהלו תעדל בל ךל יכ ינודא התאו •— דימת םויה
 תמאה תאו דסחה תא םויה אנ רכה .— ימ םע תמאה
 אנ דוקפ ינודא אנא םנח םייקנ םד תיחשת לאו
 וטומנ ונידי תלזא יכ האר !ונידי לעמ םירוסאה חוקפל
 ונב לבסה חכ לשכ !וניתומצע ופרנ ׳.וטומנ ונימעפ
 התיבה ונאיבהל דקפ ןכב •"ונימימ הלאב וניסנ אל יכ
 ¬הלו (ריסהלו) :(במאזעלאק רפכב רשא םיחרוא ןולמ):

 יתע שיא דיב ונתוא ןתיו ,ונידי תועורזמ םילבחה ריס
 ישנא לעכ ונב לושמי אוהו !ירזכאו יארפ ירבדמ
 םיאטחה תא ךדיב יתתנ האר" !וילא רמאיו .— ירמה
 ןפת לאו םתריתע ךינפל ברעת אל !— םתושפנב הלאה
 התא םג דכלת ןפ םתצעל בישקת אל !םתחנמ לא
 ־אשמ יכ עדת עודי .— םתומכ םרח תייהו ? םתדוצמב
 תיבב תוצמ תוגוע ולכאיו !— םתולמשב תורורצ םתור
 המו םתוא יתעדי זאמ םסוכ תנמ הז םתלוז
 ךל רמש ןכל .— םתקדצב תושפנ דדוצל םהל לקנ
 ופחר !ונינזא וללצ תאזה הדוקפה לוקל ״םתרצמ
 ןפ הגאדמ !וניניב ונרבד אל ונמעפנ וניתומצע לכ
 לכ תמואמ ונמצ םויה לכ ?ונחנא םישחלתמ ורמאי
 רשא םיקר םירענמ אלמ םש תיבהו !וניפ ומל אב אל
 ,ועדי אל םדאה תרותו המחלמ םדמלל םוחקל בורקמ

 רשא ז הזה תיבב יכ ףאו !םיתיחשמ םינב םיבבוש םינב
 וגעל ונל וזב ורכשיו ותשיו ?—?— הקשמ ולכ אוה
 הזה ערה ןמה לא יתלב לכ ןיא השבי ונשפנו !ונממ

 .וניניע תויולת
 םידוהי השלש דוע הבדנ ונל ואיבה םויה תוצחכ
 תא ושנע רשאכ ירחא .ראחוק קירבאפב הדובע ידבועמ
 ירבד ודיגי רובעבל תולודג תוכמב םתיבב הלא שלש
 ושפת ןכל רקש דיעה ובא אלו ,םנודא רענזופ לע תונוע
 םואיביו םירתימב םורסאיו ,םתוכה ירחא םתוא םג
 תובוטמ תחא ךאראו אנ אוב !ידידי ארוק :ונירחא
 2 יא ;הזה ךרדב ונמע ׳ד השע רשא תואלפנהו תולודגה

 ותזוחאב טפושלו ןידל יסיג וקיזחה רשא דחא ירצונ
 אוהו :(ימש יקסוואקארק ינימג טאיוו) :הביבסבו הפ
 לכ תבוט שרודו ומעל ךלש רבוד רשיה שיא תמאב
 !השקה םדי ומירה םיזחופה הלא הז לע םג ,שיא

 ליחל ריבשסה אוה רשאב רענזופ לע דיגי רובעבל
 ארח םג אוהו .םועידוי ןילופ ינב השעמ תאו עיסאר
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 אלה" !רמאל וב וריצפה המכ דע רקש דיעה הבא אל
 ימ יכ עישות ךיחא תאו ךיכרד חילשתו הכ רבד
 ¬צונה ונל אוה אנוש אוה ירבע אלה ז רענחפ הז אוה

 םויה םימחול ונחנא וניתנומא יאנוש דגנכו ז— םיר
 (דחאכ) רענזופ םג אנ היהיו .וניצרא ברקמ םרעבל

 םימעפ המכ ורבד הכ ״םהמ םיפלאכ וא םהמ דחאכ
 רמואב יכ םתוארב יהיו ,המואמ וליעוה אלו ובל לע
 תוכמ וב תוכה ולחה !— םהיפב והותפי אל םירבדו
 םיפלא המכ !— בזכ רבד לע וחירכהל םבשחב תוירזכא
 תחאכ והובחס ןכ ותונעל ותוא ורסא םג והוקלה תוקלמ
 אבהו :(יצחו הסרפ ומכ): קסנולפ ריע דע הפמ תולבנה

 תולבג תובע השעמ ותרבע טבשב תתוממ וירחא
 הכמ הלא לע ףיסוהו ומוקמב רחא םק ודי העגי רשא דע
 ךה ךה" !וירחא הנוע — ףכו םירובגה שארו ,הבר
 ונל אל ונל אל ׳!הז אוה וניחא אל !והזלה רכועה תא
 בל ובלו ןילופ ןב ירצונ וראות ךא — !ונירצל יכ
 םירשוקב אוה םגו !— ירוכעה ירבעה ינויער עיסאר
 אל דע עצפ תוכמ וכה וב וכה !רענזופ ונודא םע

 ונואו וחכ ומתיו ופסאי ידע — ורשבב םותמ ראשת
 דיגה אל הכ דע עודמ !— ונוע אשנו ?דיגי אל םאו
 ונודאלו עיסארל ער םא יכ הז ןיא ? ונודזו רענחפ ןוע
 ובל בוטב אוהו ״ונובלע לובסיו אשי ןכל — ידוהיה
 תומל ךלוה יננה יכ האורה יכנא" !רמאיו םהילא הנע
 ערב הארא לאו ינוגרה יחא אנ ינוגרה השקה םכדימ
 ןילופ ינב ןועמ ותיבו אוה יקנ ,רענזופ תא אצמי רשא
 אלב םנח םכיתשר תחש ול םתנמט םנח ךא ?וניחא
 ידבל יתומ רחבא !השעא אל תאז הלילח !— רבד
 םכומכ וניתמדא דילי ינא םג יננה !— ידי לע םתוממ
 םג !— יתובא תלחנ תזוחאלו יחאל ןמאנ בהוא ! יחא
 תבב עגמכ הז וניצרא תשודקב עגונה לכל םקנ בל יל
 םוי ? ונידימ התחקל הכלממ וא יוג םוקי םוי !— יניע
 דקית םלוע דע !יברקב רעוב שאכ !יבלב הז אוה םקנ
 םד םע ימד !דגנמ ךילשא ישפנ תא — !הבכת אלו
 ונצרא תשודק בהז תורפעב וסכתיו !הכופשא דחי חקולה
 רשא !הז אוה וניתובא תירב םד תמקונ ברח — !תאז
 םא יכ רפוכת אל ץראהו !— תאזה המדאה ילע ותרכ
 אוה יחא םד יכ יל רמאי ימו הילע םד ךופשב
 !— ינומכ והומכ — !ינומדא ינא — םג ? ימד אלו הז

 תושפנ םד ךא הצרתי ןברקלו הצרא ךפשי ימד םג
 ינבמ דחא וא ונבו רענזופכ !— ךפשלמ רהזנ םייקנ
 עשרו םת ?ונטפשמ הכ םאו םמותל םיכלוהה ותיב
 דאמ דאמ ?ונתירחא עדוי ימ —?תולכלו תולבל דחי
 ¬ומאל אלה ?— ץראה ונתוא םג איקת לבל דחפא דאמ

 וניצרא חכונ ךא םירבע םה םירבע ונב םע רענזופ ! הנ
 םתעדו םבבלו ? הנומאה הגלפנ !— הנוכנ םכרד ןילופ
 המדא ישרוח םירפכ ינב הלאו !— !הנובנו המימת
 םנורגו םקפס תואלמב םכרדכ — !המה ער ישרוח

 ¬וצרכ ושעי הבעות לכו .— םנודזו םעשפ םנוע הלגי

 ?ול הלא רשא ידוהי שיאל םתאנקב דועו .—םנ

 םדוקה לכו .— דחי ושוכר םע ותוא וחלשי ישפחל ךא
 ולוכש םלועל הכוזה אוה ?ושוכרו ומד ושפנב תעגל
 םברק הנה שלש !ולסכיו ורעבי תחאב אל .— ולש
 !תדה תאנש !םה הלאו !וריבגי חוצרו בונג דעו ורוצעי

 שלש םהל וברע וקתמ — ש״ייה תדמחו !תבה תבהא
 רקשו ודעונ םהילע ןכל .— שבדב תחיפצכ הלא
 !— עדי אל רעב שיא תלועפ תאז !לבא !— ודיעי

 ונומכ תעדה ייקנ — עדומ ארוק הניבל רשא אל ךא
 ?ותדובע המו ותנומא המ שיא ירחא וטיבי אל !םויה

 ךא ז ירצמ וא ידמחמ !ירבע וא ירצונ ? היהיש ימ היהי
 ינבל אוה חא ?ובורק םע ונכשל םלש ובבל םא
 !ותוא ודבכי םידבוכמ !ותירב ישנא בבל ירב !וצרא

 !— ותימהל דימת ולכנתי ?ותימעל תמאה יהב ךא

 ?יוד יבל ילע דאמ דאמ .— ותלוזמ וקדטצה לע

 הבוט הקלח לכ !— ףטוש לחנ ומכ ודגב יחא יתוארב
 ןוע ילב !— וביצעי תוחמשהו תובוטה תובל !וביאכי
 ךותמ ןשבה ינולא תמוק !ןונבלה יזרא תיחשהל וצורי
 !.דלא םירוכש !םירקש תלועפ ההא !— לא ןג ןדע יצע

 םכרד ונוכיה ?החכותו הרצ ער םויל וליציה וליעויה
 ? םשרש ץראב ןקזיה םתלשממ ךיראתה ? םהינפל

 וגרחיו ולובי ?םהינפל ברקת יכ המחלמ תמוהמ
 ;— ״םהילגרב ומוקי אלו םילפונב ולפי םהיתורגסממ

 טבש תחת ותכלב הזלה רשיהו בוטה שיאה קעצ הכ
 ןכ ?םנע רשאכ היהו .— םדא ינב יעגנו םישנא
 ,וירבד לעו וירסומ לע םירמו םישק םירוסיב והונע
 ופרחב וחור תא ורמה דוע ופוגב תוכמה תובר דבלו

 ירבע דבועה ירצונה םג !וילא םרמאב !— ופודגו
 תא אונשל ךא ?רכיה ויחא רקנת ויניע !ירמ והומכ
 !— רכוע אוה וראש תאו רכמתי ותימע תא רכבי והער

 עומש ובאת אול ,יחא" !רמאו הנע וחור רקיב אוהו
 .— םכל םיענ המו בוט המ זא ?םכילא רמוא המ

 בוטכ ומע ושעו !םכידנמ םכאנוש םכל וחקו וכשמ
 םכתיחשהב םכדוה תראפת ותיתשת לאו םכיניעב
 םייוגב ורמאי המ אלה .— םכל בוטה םכערו םכבהוא
 םיבורקה םינכשה םירשה ונל ורפיס הכ !— ״?םכילע
 יבורק ינב ,קסנולפ ריע דע הפמ ךרדה ילע םירדה ונל
 !תולודג תואלפנ השוע תולעפמ וזח וכל !יעדוימו

 !הבוטל תוא הזה םויה ונמע השע רשא אוה ארונ יכ

 ףכבו ופכב ושפנ םש !ונמע ינבמ אל רשא ירכנ שיא
 םיעשר ילבח תוממ ונשפנ ליצה ןעמל .הלא יעשר השוע
 קורו תומילבב !והופדה ךשוחל רואמ !והודוע הלא
 .— םישרוחה ושרח ויבג לע !והופרח םירמ םירבדב
 ץמיא תאז םג ףאו .םישודגו םיאלמ םיטבש ולע םש
 ורשיב ומצע קיזחה ונואו וחוכ לכבו ?ובבל תא
 ןיא !ודסח ונילע רבג יכ !ודבל ׳דל ודוה ?—?ומותו
 התא םיענ ארוק !— ודובכ םש ךורב !ודעלב דוע
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 ארונ השעמ ךל רפסא ידע חנת לא ךמוקמו דומע הפ
 הארת םשמ םגו ׳ןיזאלאמ רפכב הלא םע םע השענה
 ךא תייהו — ונל 'ד השע רשא הלודגה הבוטה תא

 חמש
 דע הפמ תכלל הכרד הזחא רשא תחאה הנחמה
 ועסנ רשאכ םיאלמו םישודג םש ואב ןכ .ןיזאלאמ רפכ
 !ומש יקציפמעל אוהה רפכ ןודא לע ואבציו הזמ

 ¬תוא ונעו ורסא רשאכ ותונעלו ורסאל ותוא םג תחקל

 המדאב וידבוע וירפכ ינב וללועתה וילע םג יכ !— ונ
 הדובעה לוע וקרפ !וזלה םידוד תעב יהיו ,םרכבו הדשב
 טבש םהילע ףינה רשאכו םהינודא לא עומש ילבל
 !הלאה םיזחופה םישארה ינפל םה םג ואב ?ולשמ

 ליח םע םירשוקב אוה םג" !רמאל םנודא לע ונישלהו
 היחמו ןוזמ םהל ותתב תירב םהל תורכיו !עיסאר

 םהמע וריש הלילבו דחי הלא םע רכשיו התשיו
 אוה רשא לכ תא הליל רחא הליל תואור וניניע יכו
 לע יכ ןוע ונאצמו ונחנא םישחמ םאו !השוע
 עידונ רובעבל םינודא םכתארקל םויה ונאצי ןכ
 הלאו !— ״ועמש ונינזאו ואר וניניע המ רבד !— םכתא
 םירעובה ירבדב ונימאה םתוזחפב םיררוסה םירשה
 — םתתימא לע תפומו תוא םאצמהב !הלאה םירוכשה

 יקציפמעל ינפ קסנולפ תביבס םתדמע וחקל זא ןמל יכ
 םהמע וגהני רשאכ אל — הריעה םהילע הארנ אל
 תודוהל םהילא ואובי יכ !הנידמב רשא םירשה ראש
 ובריו םוכרביו םיבוטה םהישעמ לע םתוא ללהלו
 ימעל ןודאו !— רתוהו יד םליכאהלו םתוקשהל דאמ
 ומל איבה אל המואמו וינפ הארה אל הז יקציפ

 וברקב זוחא עיסאר בל עור םא יכ הז ןיא — ?םהיפ
 ?תמאב אוה ןכ יכ רבדה הלגנ יכ התע !ורמא ןכב

 ונממ הסרפ ראשת אל דע ונתיחשנו וילע הלענ
 •׳— םייקנ ונייהו הב יבשוי תער וניצראמ רעבנ רובעבל

 ׳ביו םתוביבס רשא םע ןומהל ועימשה םירבדה הלא
 המש םאובכ .רפכה ןודאה לע רוצלו המש תולעל וליה

 לע ופיסוה םש םג ןכ !— םתודג לכ לע םתואולמב
 םשארב בוביס הלע יכ דע ,תוכרב האמ הפיט לכ
 יכשמ ולפנ םתזחא המונת ןכ תוכובנ םתונתשעו
 לע ודימעה ־ושא הלא ךא •— םתנש הברעו םתוב
 םתיפצב המהו ,הקשמ לכמ םשאר תא ורהט הפצמה
 הנהו !םהילע םיאבו םיברק עיסאר ליח יכ דגנמ ופצ
 ¬רואמ אבצה שאר תא רשבל םבצמ םוקממ ופע רהמ

 הלאה םיעגושמו םיארפל שארו םהידע םיאבה םיח
 : עגושמה יקצארגנאוו/: זאמ ול ארקי רשא ומש הז

 ־נאוו אוהו ,הבוטה ותרושבב הפוצה וילא אבכ יהיו
 רמאיו יקציפמעל ןודאה רצחב רכש התוש יקצארג
 םשדקו ךישנא קעזה !האר ינודא האר !הפוצה וילא
 םיבכור םילגר ומעו אב הז ביואה הנה יכ המחלמל

 ואובי טעמ דוע וניתארקל םנה !דאמ הברה ברק ילכ
 ודיב רשא האורה ילכ םע הגושה להביו !— ונילע

 הצק דע הטבמה יכרחמ ץיצמ ,ןולחה חתפ לא
 חתפב וטיבהב עגר !ותארקל תואבו תכלוהה הנחמה
 !— הרמו הלודג הקחצ קחציו ? םאובב ךרדה לע םיניע
 חרב םוק !הזוח !וילא רמאיו רשבמה לא ארקיו
 !- ךלאגיו ךדוד אובי דע !יל תבצנ םש ךמוקמ לא ךל

 תייה עגושמ םא ?האורב תיגש יכ הזה םויה ךל המ
 המ ?—?ךשארב המוה ש״ייה ץל וא ?ךיניע הארממ
 ביואל םיבוטה ךיחא תומדל ? תלכס הכ דע יכ ךל היה
 חקפ ? הלא המה עיסאר ליח םע יכ ךל דיגה ימ ? ךל
 ורמש !— הלא המה ונרשב וניחא יכ הארי ךיניע
 רשאכ דימ םיתיוצ ראחוקב ינדוע !ורמש יתדוקפ
 ונילא ואובי ורהמי ןכ םש םיבוטה םהישעמ ומילשי
 תא אנ דוקפ רהמ !׳ולשל םאוב ךורב ואב ןכו י הפ
 הלאה םישנאה ינפל ודיצ ןיכי רשא הפמ ןודאה
 םיעגיו םיפיע םה םיאמצ םג םיבער יכ !— םאובב
 ־וקב םהינבל היה השקה םתדובעמו ךרדה חרוטמ
 לולש־לו םישנאה תועורז לע רסיא רסאל !— ראה

 הזו םויה תורטמ יזוזע הזל ףיסונ זב זובלו
 ? םהיפ לא אב אל המואמו עוסנו ךולה תועש השלש
 םעגיתה לע יחור בצענו !— םאוב תארקל יבל חמש
 !— ךמוקמ לע בושו ךל רהמ התאו !— דאמ הברה

 ־ינהו ׳וילבה ילבה הברמו רבדמ עגושמה הז דוע
 !ןולחה חתפ לא וינפל אב עיסאר ליחל גיהנמה שארה

 ואובב גיהנמהו . הנשה ליעמב ףוטע דמוע אוהו
 הזלה עגושמה בל לומ הנועט ודיב הבורה הנק םע

 הז אוה התאה" !רמאל קזחה ולוק שערב וילא הנע
 ךישנא קעזה רהמ ?ןילופ יתמ ךירחא גהנת רשא
 יכ !- רבד םכתא עידואו יתארקל וידחי אנ ודמעי
 יתקחשו !יננה המחלמל ברקל יתאב בוט םויל אל
 םויל קחשתו !קוחצ םויה ךל השעא קוחצ ?ךינפל
 ןנורתמ רובגכ יקצארגנאוו אוה יהיו !.— ״ןורחא
 !— ותא ןיא שיאו וזועמב קיזחהל ררועתמ ןיימ

 וצופנ םירוענהו ש״יי ימולחמ םיבכוש םיזוה םהמ
 ימשגה וילע ודרי רשא ינפמ הפרה חרקה תעירי ינפ לע

 םש םתורמזמ םע שיא תואמ שלשכ המהו .םימי המכ הז
 הלכי אל םאשמ דבוכ יכ !ולשכי המב ועדי אלו ולע
 םימב הלא וללצ םואתפו םתחת רבשתו .תאש העיריה
 ,המוהת םאובב םלוק עמשנ אלו .-םניגמ ילכ םע תחתמ

 יכ המדרת תנש תונרוגב ובכש םירתונה 300 ךרע דועו
 עיסאר ישנאו ! המוה םשארב דוע ש״ייה תקזח
 הלא םע תונרגה תא לכאיו שא םב ותיצה םמותל
 תונע לוק ןיא ףא הרובג תונע לוק ןיא סה סה !— דחי
 ועדי אל םבכשב !— השפתנ המחלמה הנהו !השולח
 םע ושפת םיעתמה רוכב .םלוע דע ועדי לב םמוקבו
 ימא יבבו ינב יחא קעצמ אוהו !םייח םי״אורה ילכ
 ~ ז ומע ורזעי ךיאו ומל רחע ןיאו !ורוזע ומוק

 םשאב ולעה אל םהירגפ םשארב הלע אל הרומ
 ותמצנ םשאה םש םואצמ םשער לוק עמשנ ילבו
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 ילב !םימבו שאב ואב !םידי םב ולח אל !םימשמ
 ;— םייח לואש ודרי !םיעמ ילוח ילבו שאר ילח
 לושבו שא ילצ םהיחבז תא עיסאר ליח ולכא םש
 !יערו יחא ינב !םיד וזזב םללשו םימב לשובמ

 השוע תואלפנ — תירחא דעו תישארמ וארו אנ וטיבה
 םשפנב זוע וביהרה רשא הלא המה אלה !תישארב

 ונכרד חקינ ןיזאלממ ונבושב רמאל םנושלב ורמאתיו
 ללוע השא דעו שיאמ םש אצמנה לכו ,ראחוק לע
 רעבנו םדעב תותלדה רוגסב םיתבה םלכ הפסאנ קנויו
 -יבטנ םימב שאה ןמ טלמי רשאו .םלכאתו שא םב

 רשא קדצה םניד !הארו ךיניע חקפ התעו — םע
 ועבטנ םימב ואב שאב — ונודנ וב וניכה ונינפל

 ;— ואובי אל דוע ועזג םנה הנה ןיע ףרהכו

 !ונייה םש רשאב ונמוקמל הבושבו אנ הכלנ התע

 םג ונבשי םש .במאזעלאק רפכב ןולמה תיב אוהו
 ונחנא הנאו םילוג ונא ונמוקממ יכ ונרכזב וניכב
 לשומה דיב — י ונרסמנ ימ דיב ונתוארב דוע ז םילוע
 ירצונ םא לומחי אל השאו שיאל !ירזכאו יארפ
 יהיו ירמ ישנאמ ףצקו ןויזב ידכו — ירבע םא
 םתומצע ופחר ןיזאלממ הבוטה העומשה םעמשב
 ?ןכ םהל םג ושעיו םהירחא ואובי ןפ ,םתזחא הדער

 םג וציאיו !וסוניו םהיעסמל ועקת העורת ברע תעל
 — םידי ןיאב חוכ ספאב ונחנאו •דחי םחמע םונל ונב

 ¬ורז רגיס .םילפכב תינש ונורסא ירזכאה לשומה יכ

 םיספא ימ ונוריבעה הכ םיתשוחנבכ ונידי תוע
 ;ונפכב ונשפנ םש ונשפנ תונע ןעמל ךא !— םיכרב ימ

 ¬יבהב םירצונה רפכה ינב ישנמ תחא השאו/: וכרדכ

 הל םש .התשמה תיבב םש םירענה ינפל לכוא הא
 איה ונמע םירבד רוחבל יכ !רמאל םירבד תולילע
 הברק אל םג איהו הדיב האר לכאה תא םג — האב
 ינפ תא הזלה רכועה בביס ?ונינפמ התטנ אלו ונידע
 איצוי רובעבל רבד תורע הב אצמי ןעמל ךא רבדה
 אצמו שקיב הנאות שפנ התונעל ערה ובל תמזמ
 וברחב ;— עצפ תחת עצפ הבר הכמ התוכהל הלילע
 דחא םדכ הרשבמ המד בוז דע הסרד ולגרב התרכ
 המ אנ ואר !רמאתו רמ השאה הקעצ זא ,םיגורהה
 יב אצמ לוע המו ול יתישע המ ?חצרמה יל השע
 םד לע אוהה שיאל בשחי םד ? הכ דע ינעצפ ינכה יכ
 ימד ונתת לא ?ונפדרי םד אל םא — םנח יב וכפש
 שבכ רשאכ המדי המחלמה תא שובכל םגה !— יל
 אל םאו — .הפסנו דרי המחלמב םש !אל אל ?יתוא
 הז לע ותיוג ובחסי םיבלכה ?ותרובק היהת םש
 ודי התשק !ונרסמנ ימ ידיב וניאר ןה ונבל הוד ׳יה
 רצעמ ןיא רשא שיא !— ונילע אבה לכ לעמ ונב
 לבהל רשב לכ וניעב רשא שיא !— השקה וחורל
 ונל הספא — ?ונל דוע השעי המ עדוי ימו .— המד
 שיאל ןיא םא !ונחטבמ ונמש ׳דב ךא שונא תוקת

 ?— לא תונח חכשה !— לא ינבב םינומא וספ ? לאוג

 םוני אל הנה ?לא יזיגרמ ברקב לארשי ןוכשב םג
 ;— לארשי רמוש ןשיי אלו

 ךיא דאמ ומלכנו ושוב םסונב הלאה םישנאה
 המל םלאשב םהל ובעי המ ?םהיחא לומ םהינפ ואשי
 ריחמ םידוהי השש הלא המה המ ?ושע המו וכלה
 דיקפה אבמעראז וא — ?םידובאה םירצונ תואמ שש
 !ולעפ תובר ושע תולודג .—?דיגנה יקצארגנאוו תחת

 םתנשמ יראה תא בודה תא !וריבעה םידיב תואמ השש
 ?ורובעי ונילע םגו םהירחא םילוע םנהו !— וריעה

 רושימ חרואמו !— ורחבי שקיע ךרד םיזחופה ךרד ןכ
 ורהמ ומל טלפמ ושיחה ןכל —!— ורוסי םיבוט ךרדו
 לק אוה חרוב ונתוא ךילומה שיאהו !ורהמ םונל
 ףועל רופצכ ונפדר .ויה םילק !הה םוסכ וילגרב
 ישובלמ םג אושנ וניאלנ םידי ןיאב חכ םפאב ונחנאו
 חור שרוג וננה הזלה ירזכאהו .— םימה ידבכנמ דבכ
 םש ,התשמה תיב חתפל ועיגה ידע ,ונברקמ םייח
 ,;המש ונתוא םג ואיבהו השקה םבבל קזחל ודמע ומק

 דמעוה רשא שיאה אוה .— לוכש בוד ונב שגפ םש
 קקותשהו .ראחוקב םימה גתמ תא תיחשהל רדא א״י
 רשאכ .ץרפ לאומש ׳ומ ריבגה יתוחא ןב םד תותשל
 אוהה בודה וב עגפ התע הנה ׳אי הלעמל ךל יתדגה
 וילע קרחו וברקב ומד חתר .— ותרצב ותוא האורו
 ופעזמ יברקב יחור חנ םעפה תאז" !רמאיו וינש
 !— ךיניעב לפש תייהו ךיתיאר ךנואג בורב !—.— ךילע

 שי אול .— יניעב לפש תייהו תדרי םיאלפ הזה םויה
 םא ?— יתוא ופרח םויב זא היה רשאכ יבבל םע התע
 ללוגתמ ךתואר .דוקא דוע ?—?יעצפל ךיתגרה אל
 ? ינומכ שיאל ןורתי המ ןה .— ךב יהת לא ידיו ךמדב

 ירחא יהיו ?—? ״ךומכ רשא שיא שפנ םדב לעגתהל
 תיב דע האלה וכליו ונפיו הימ םסוכ תנמ םש םתותש
 אוהה רפכמ ןודאה םשו .אקוואחארטס רפכ ןולמה
 היחמ חלש אוה ,יסיגל דבכמו בהוא ומש יקסוואביזרג
 האמח םע תלוס םחל העט רעקוצ עוואק ונלכ ונינפל
 םיבער יכ בטיה עדי רשאב ׳הזה םויכ ונתויחהל הייקנ
 .— וניפל אב אל המואמ הלילו םויו הליל הז ונחנא

 יסיג ינפל חלש בוט קאבאט םע ותרטקמ ילכ םג
 םג ןולל הלילה ובשח המש ,הזב ודומל עדי רשאב
 אל דוע .ונתחת וניבכשמ ןיכהל םשמ ןודאה .דוצ ונינפל
 ונביוא הנה רמאל םעה ינזאב םידחפ לוק הנהו ונבכש
 םשמ האלה דוע ופע רהמ !— אובל רהממ ונירחא

 ומש ןטק רהנ די לע/: אנטנעוושאפ רפכ םאוב דע
 :/קסנולפ ןיבל וניב קיספמה עננאלפ

 םיקר םירענ !— םילבוח לבחב ונעגפ םש םג
 ומוקיו םהל ודמח ןוצל םיצל .— םירהמנו םיזחופ
 ןומה םע םירש ןומה ופסאנ תיבב םש !— ונב קחצל

 דחוימ דחאו .ונב םיקחשמה קוחשב תוארל דחי םירס
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 .יסיג םע תובוט רבדל דאמ ביטה םש םישארה ןיבמ
 !יל אנ הדיגה רענזופ ןודא !רמאל ותוא לאש לואש

 זוזב הלודג האטח םכילע םתאבה יכ םתאטח המב
 ?ץראב הלהתלו םשל רענהפ עמש יתעמש זאמ אלה

 אל !— יתעדי םא ינודא ישפנ יח !רמאיו יסיג ובישה
 — ?יתמשאנו יתישע בוט דוע יתעשפ אל יתדע

 ¬בשחנ ומעב לגרמכ !יתימדנ ביוא ינפל היחמ ןתונכ

 םנמאה !— יבל לע תאזכ הלע אל םלועמ רשא !ית
 ־שהו םיתלכאהו יתיבב ביואה ליחמ ואיבי םיתעל יכ
 םוחלל ותושעל ילע המ לבא !ינוצרמ אלש םיתיק
 !רמאו הנע הזלה בוטה לאושה אוה םגו ? לכואה םדגנ

 !לבא !ךתקדצ ךב ונעי ךינפ תרכה !רענזופ ןודא"

 המש לופי יכו !רבוע לכל השורפ הדוצמה תאזכ תעל
 תומה וא ונלאגיו ודוד אבי דע חנוי םש ?לפונה
 יכ !הנמא רענזופ ךבל לופי לא תאז לכבו 1— ונדפי
 ךיפ ירמאב לשכת אל יכ יתעדי ?התא קידצ תמאב
 רשאכ יהיו !" ׳ולש וישנאו ךנב םע התא תבשו —
 יסיגל הזלה שיא יפ ירבד תא ירזכאה ונלשומ עמש
 אוה םג ושובל שפחתה ?רלשלו םיבוט םייחל ךא
 םש השודקה הדעה ינפל רענזופ תבוטב שורדל לחהו
 ינפל השעו לעפ רשא דסחה תאו בוטה תא !ודעונ
 םיינעל השוע אוה רשא תאו ׳ללכב הנידמה ינב
 רמאו הנע אלפתמכ וחבש ךותמו םינויבאו
 לע ונליח ישאר יניצק ואר המ !יניעב אוה תאלפנ"
 םידיב ?םתיבמ הלאכ תורקי תושפנ ועינה יכ ?הככ
 ירבועכ ? תולילה תכשחבו תורטמ יזוזעב תורוסא
 הרשמה תא ונתנ יכ יל הרח ביטה ?— תורומח תורבע
 יל המ ?— רצ ינפל יבש יכלוהכ םלהנל ?ימכש לע
 עומש ובאי אול ?הלאכ שיא ינב עגיל ?תאז הרצל
 הלאכ םירקי םינבא עיסהל הלילח !יתצעי יתוא
 םייסו/: ?םתעיטנ םוקממ ןדע יצע רוקעל !םתיכשממ
 םוקמ םהינפל רותל םתמדא ילע םש ךא :/וירבד
 לע וחוני םתובא רבקב םהירחא םהינב םג םתחונמ
 ? ץע םש ןיאה ? ראחוקב רעיה םת םאה !— םתובכשמ

 !ותומי םש ויח רשאב —?—?קוחרמ םיצע ושקבי יכ

 ןילופ ירש ולאונ ךא — ותימצי םש ויה םש רשאבו
 תראפתל אל הזה רבד תירחא יכ !האורה יכנא !ולאונ
 ךא ?ישראוו דע םויה םכילונ יכ — ונינפל םוקי
 שש !ונכלה ךולה שא תבלב !ונילכ ונחכ קירלו לבהל

 ונידיב הלא הנה םג !ונדבא םימבו שאב שיא תואמ
 ימ ;—םנח ךא ונעיגי לכ !—םניאו טעמ דוע !םנה
 אל םא !אנ הגיצא תחא לומ האמ ?עקתי ידיל אוה
 םלש םתיבל ותדעו רענזופ ובושי םימי שדח דועב
 ןיב קוחצלו קוחשל היהנ ונחנאו !—םייקנו םירוהט
 ונחנאו םכחה אוה רענזופ ורמאי דוע — םייחה
 ;םייוזבו םילפש דרנ ונחנאו ולעי המה .— םייתפה

 אוה חור ןכא ?יכנא איבנ ןב אלו איבנ אל יכ םגה
 אוש תומולחה םג ןה תומולעת ול דיגי אוהו שונאב

 םה םיקוחר םיתעל םהירבד רתסב םימעפלו ?ורבדי
 !יתמלח םולח םימי שדח ומכ יל הז הנה — םיאבנמ

 םויה !ויתבשח לבהל ךא יכ ויתדגה אל יתלוז שיאלו
 הנומא ותצע יכ אראו יניע וחקפנו יבל תישא הזה
 אב הז הנה ינורתפ יצח םויה דע —תמא ורתס
 אל אבת ןכ ומכ יכ יתארי תינשה יצח םגו !היהנו
 !םכינזא וטה ?הז ימולח עומש ובאת םאו —רחאת

 ;םכינפל ותוא הרפסאו

 ,ינג ןדע יצע ןיב ינפל דמח םרכ הנהו ימולחב"
 ץע לכמ ובו :—םדק ימימ יתובא ינוליחנה רשא
 תורומז ,םינוש םיחרפ םשוב יצע םינמענ יעטנ לכאמ
 םיתעטנ םשו םיתצבק םלועה תוחור עבראמ תורז
 חרואב םלשה תוביתנ םג .תולודגו תופי תולוע םנהו
 !קרוש םיתעטנ הפמו הפמ לצלצה ינולא ןיב רושימ

 תונב םע המש חושל ואצי יכ םדא ינב תוגונעתל
 הלמרכה יתאב םויה יהיו ;ריהבו חצ םוי חורל םיהלא
 החרפ לכ וליפה בוט ץע לכ !—הברח הנה אראו
 ורדג םג ותרכ וערק םיפיה םיעושעש יעטנ הלכ האנ
 לע יפא רחיו .רומחהו רושה לגר סמרמל היהו ץרפ
 הנע וקדטצהב אוהו .הסרהנ ואטחב יכ יבשחב םרוכה
 !יב אל אוה יב אל !חלס ינודא אנ חלס ילא רמאו

 רזופמ דחא םע ונשי תאז השועה אוה םדא ןב אלו
 ,םינטק םילעוש .דמה אלה .רעיה יצע ןיב דרופמו

 תודשב הלא הינב תא גהנת איהו — םמא ידש יקנוי
 איה איה .— םרכ לכ לבחלו המק לכ תחשל םימרכבו
 .—ןושעי רשא השעמה תאו וב וכלי ךרדה תא םרות

 ורוצקי הדשה תואובת תותינחב םידחה םהינישב ךיא
 תאז !ינודא התא התעו !— ותירכי ירפ השוע ץעו
 ילכו ךיתשק ךילכ אנ אש !ינודא !הצועיה הצעה
 ימרחב ךירחא ינאו ,ךידיב תויפיפ תלעב הבורה
 םגישהל םהירחא רותנו ,המה הלא םש הרעיה האובנ
 וא םינש ךא ונידיב ולעי ןתי ימו .םיתמ וא םייח
 .—תחשמ ונמרכ הדפנ םב יכ יתחטב ?םהמ השלש
 םימורע םרשבו םמצעו טישפנ םרשבמ םרוע תא
 לכ היהו ,— הז ונמרכ תונפל ביבסמ סנב םמישנ
 רהמ !םנו הלאה םיבולצה ירגפ לא וטיבהב ךשונה
 ?הלאכ ונארקי ןפ ודחפב —בושי ותרתחמ לא

 לומ םחלהל ונל ביבס ברק ילכ אנ הרוגחנ םלואו
 !הברמל דע רעיב תואצמנה תופרוטה תוער תויחה
 קובקבו םחל תפ הרעיה ומע ינאו רענה רחא אלו

 םיבאז דעב ונבבל ץמאלו קזחל ינולקצב קזח ש״יי
 תותשק תותינח .— ונעלבל וברקי יכ תויראו םיבוד
 ררא הבור ילכמ דבל !ונל ביבסמ םירוגח םינודיכו
 הצוחה ונאצי אצי ךא הנהו !—ונידיב םירצקו םיכ
 ,יתארקל היפפיו הלודג הלעוש הנהו ונקחרה אל ־חע
 תוטנל ךרד ןיאבו הזמו הזמ רדג םימרכה לועשמ ןיב
 רצב רובעת אלו הלאה םירדגה תורוק ןיב תזחאנ איה
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 הב יתירי אל היפי דוה לע ילמוחב ינאו ;—הל
 רשא ימרחבו היתזחא הבנזב היתשפת םייח ,התימהל
 היתסמעה רענה םכש לע הככ —היתמש רענה דיב
 ידובכ לגיו יל חמש ,התיבה ונאוב דע וירחא ינאו
 ןוכנל יתעדי רשאב !ידיב יהלא רגיס רשא ידצב
 הנה התע — ימרכ יתיח שמ םינבה םא תאז איה יכ
 םהל להנמ ןיאב וראשי םימותי םינבהו !ידיב םאה
 ימרכ תאו !יתגשה הייחב התוא —ינג ןדע אבמל
 הסכמה !יבל לא רמואו ברעב יהיו !—יתלצה תחשמ
 הרקמה תא יתוביבס םיבורקו ינכש יבהואמ ינא
 םויה תרחמ דע קפאתא —ז ינרק רשא הרוהטה
 .איה הבר יכ יתחלצהל םהמע חמשאו םהתא ארקאו

 היתמש תעכ דעו ;הככ לע יל ונתי הלודגו רקי םלכו
 .הב רוח אלו ןולח אל יתיב ירדחמ תחא הכשלב

 ידיב רשא חתפמ ילב חתופ ןיא תרגוסמו הרוגס
 יתייה ףיע יכ איהה הלילב החונמ ןשיאו יתבכש
 דע יתשרחהו יתישע הלא —המש החוטב וז ידצו
 זלה תימנשה תא יבכשממ יתמק רהמ .רקובה רוא
 ¬חמש !הטפשמכ הלוענ הכשלה תלד הנה אראו ,רקבל

 ידבעל יתארק רהמ זא ,תלדה ירחא איה םג יכ ית
 ינכשל םהידי לע םירפס ןתאו .דחי םלכ ובציתי
 םויל ימולש ישנא ופסאיו וצורי הרהמ לק םוצאו
 םאב דעו —;םהל ודיגי אל הדצה רבד תאו !יתחמש
 לכאי רשא לכאמ לכמ הלודג הרכ םהינפל יתוניכה
 הבוטה יהלא דיכ התשי רשא הבוט הקשמ לכמו
 ששו דב תועיריב תיפצה הפצ ןחלושה ךורע ,— ילע
 םיפוצמ לכה תותשקהו תוסוכה בהז תופכ ףסב תורעק
 ואב ןכ םויה תוצחכ — :ךלמה דיכ רוהט בהז
 יב םהו םב יתחמש !רדענ אל םהמ שיא םיאורקה
 ונעבש וניתש ונלכא ןחלושה לא םהמע יתוביסה
 םבל בוטכ ;—םהינפל יתמש רשא בוטה לכב וניור
 המ ונל אנ דגה בוטה וניחא !רמאל ינולאש ןייב
 םא ?תאזה הדרחה לכ תא ונילע תדרח יכ םויה ךל
 יכ ךינפל תקחשמ תעה וא ? םויה ךל אוה תדלוה םוי
 ,ונאב בוט םוי לע יכ ךכרבנו דיגת אלה ?תחלצ
 ליגו תודח בר יל בר םירקיה יחא !םהילא רמואו
 יתגשה לומתא םוי הז דאמ הברה יתלכשה הזה םויה
 םיבכוככ היניע .הומכ ןיא היפפי תחא היח דיצ ידצב
 הביבס רעש תרדא םיריפס תפלועמ היוג םיריאמ

 והער לא רעש !םירדוהמו םינוש םיעבצב םיריוצמ
 הלאל ףיסונ —םירוחה רעש ינבמ תיפיפי םיארוק
 *רא אלו יתזחא התוא ימרכ ילבחמ םינבה םא הננה
 ¬שהו ולע יכ ידבא דע םחרא אל הינב תאו ידימ הנפ

 תינחכ םידחה הינש תדוא לעו .—ידמחמ תא ותיח
 םתיארו ירחא רהמ אנ ואב !—תימנש זלל יתארק
 םכירחאו וקיחרת לא ינממ ויתא וברק ךא איה המ
 לבאל ךפהתו ו םכילגר ןיבמ איה טלמת ןפ וטיבת לא
 טעמ היתורגסממ תלדה יחתפב ;—םכתחמשב יתחמש

 ימצע יתצחל קוצמבו רוצמבו ,הירחא היתחדה טעמ
 ירחא אבל םיצמאתמ ןכ ומכ םיאורקהו הרדחה אבל
 יתאב עגר ,דחי והערל שיא םידומצ דחא רחא דחא
 תוארמ יתלהבנ !המש יל רוא יכ יניע וכשח !המינפ
 הנהו אראו הכ הכ ןפאו ?המחה הפ יל החרז ןיאמ
 הערק הינש יצירחו הינרפצ םידחב !הניניא תימנשה
 הרפח הילגר תודתיבו םינדאל תחתמ הפצרה תא התרכ
 יתמלכנו יתשוב !הה ;—התנועמל בושתו התרתחמ הל
 .םהינפל יתייהנ קוחצלו קוחשל ךא !הלאל ינפ םירהל

 יוה ,יתייהנ ןוארדו הפרח ןולקל ללהו דובכ ראפ תחתו
 הער יכ יתמחנ יתמחנ !יתארק הלא ינכש לכ לא
 הנה ?ישגפב הב יצח יתמש אל עודמ !יתישע ישפנב
 ?—החנאנ יכ אנ ועמש יחורו !החמש םינבה םא אנ

 ימרכ וסושי םוש הלילבו הרעיה םנה םנה םמוי
 !ינמשמ ותש ולכא יכ !ינכשל יובאו יוא .— הראשה

 .דלונ יתרצל חא .— ינממה ינלכא ינרג ןבו יתשודמ

 ¬פש ורבדי ועיבי יב ךא םתובשומ תומוקמ לכב ןה

 ־ולמב ןיי יקרזמ ילע םתחמשו םדעומ םויבו ?—םת
 יתייה ךורב ההא ?— םתניגנמ ינא יתייהו םתוא
 .—י?יאור ןיעל יתכפהנ הללקל התעו ?יאובו יתאצב

 אצמא המב ?םויה השעא המ םיתיחשמה םינבהלו
 ?—?םוי רואל יתפרח ךילוא אנאו —?םוידפ ימרכל

 !יתיזח אוש הזחמ ךא יכ יתחמש !םולח הנהו ץקיאו

 םויה דע .—?יתמלח רשא םולחה המ תעדל בצענו
 *עתו ורתס ינפל הלגנ תעכו !ונורתפ תעדל יתלחוה

 וננה ינשה יצחו היהנו אב הז הנה ותיצחמ .—ומול
 ;—"היהיו אבי- אב הנה םידחא םימי דועב ותאצב ךרדב

 לעבל םולחה רפיס תא תעמש יכ ינב ארוק התעו
 ¬תפ בוט םג אנ עמשו ךינזא טה — ?הזלה תומולחה

 !היה ןכ רתפ רשאכ יכ !ונממ ךשפנ ןדעתתו ! ונור

 י— ינעמל ינעמל 'ד עגגי ותואו !ינכ לא ׳ד בישה יתוא
 םתעמש הנה !ןילופ תמדא ימא ינב יחא״ !רמאיו ןעיו
 םרכ .—!ונורתפ בוט תא אנ ועמש !הז ימולח תא הכ דע
 ןילופ וניצרא ?ןגה ןדע ךותב םיעושעש יעטנ םע דמח
 ךותב םילדוגמ םיעיטנכ םירקיה הינב םע תאז איה
 ¬בחמה םינטק םילעוש —!תאז ןילופ ונצרא ןג ןדע

 םינכושה םיזולנה םירבעה המה אלה ?ונמרכ םיל
 ינב תמועל םידוהיה המה רעצמ יכ םע !ונברקב
 םהינשבו םנושלב המה לבא ?םידבכנהו םילודגה ונמע
 םא —םידבהו םיפנעה םע ומחלב ץע ותרכי םידחה
 וב רשא ץע לכ תחשל םרכב םכירדתו הירוג תקנוי
 !םירוכעה םירבע ןומה בא רענזופ אוה ?םייח ץע ירפ

 ;!—םתותיחשב ךרדה םהינפל תורוהל םתוא ךילומו

 םע םה ןה ?רעיב תואצמנה תופרוטה תוער תויח
 לכ תחשל םרעימ םיאבו םיכלוהה עיסאר שפנ רזע
 עדוי שיא םרכה לעב ;—ןילופ חור וב רשא —רשב
 דדוצל •םיעדויה ,ןילופב םירש ינב םירענה ונחנא■ ?דיצ
 ףורטל ואובי יכ תוארונו ׳תולודג תוערו תובר ■תושפנ



 81 1831—1830 ינלופה דרמה ימימ ןיול יולה בקעי לש ויתונורכזמ

 ?דיצה טוקליב ש״ייה קובקב —.— ונצרא ינב ףרט

 תובאו וניתובא םג ונחנא םג !הלא המה ונחנא ונחנא
 !המחלמה תאצב רתויבו —ןיימ ןיע ורס אל וניתובא

 הקשמה —ונולקצב קזח ש״ייה תחלצ שיא שיא
 תנתונה איה איהו !בלה תא תצמאמו תקזחמ איהה
 ומרחב רענה —הברת המצע םינוא ןיאלו חכ ףעיל
 םירענה הלא םה ?דיצ עדוי םרכה לעב ירחא ךלוהה
 ונכלה םהמע םדיב םמרח ילכ םע ונירחא םיכלוהה
 ¬טקה םילעוש דוצל תופרוטה תוער תויח םוקמ הרעיה

 — ונינג ןדע יצע םיתיחשמה הלאה םירבעה םינ

 רויעבל וניצרא ונמרכ תוביבס םאשנלו םתוא םמורל
 התע הנהו .— וחמשיו םירשי ואריו וארייו םיבר וארי

 הלאה םיתיחשמה םינבה םא ונידיב וניהלא הרקה
 אוה רענזופ אוה — ןגה ןדע יצע תא ותיחשי רשא
 תא תואורה וניניע ;—יררמ ינבל םאו בא םג ןודאה
 ונחנ !ונלוכ םג ונישע הז ונמרכל תושעל רשא לכ
 ־הו תוערה תויח ןיבו !ונילת דגנמ םייחה תא ונלכ
 םגו !ונודצ דוצ הפיה תימנושה !ונילעו וננה תופרוט
 הז לעו ונרסח תחא ךא !—ונגשה המע הירוג ידב
 ונטפשמ תאו ?ונידיב םה םייח םדוע יכ .— ונבל הוד
 יכ דחפא דאמ דאמ ?—?הכ דע ומב ונישע אל קדצה
 טלמי הז רענזופ יכ !םישקעל םילכסל ןומה יניעב היהנ
 יתדגה הנה דע ;םישקוי חפמ ותיב תושפנו ושפנ
 היהי היה ןתי ימ !—ורבשו םולחה יצח ןורתפ םכל
 יטפשמ ונורוי ןכ אל !ספא ? לבהו בזכל אושל ראשנה
 הכ דע רשאכו — םויה ונינפל םה רשאכ םירבדה
 דיתעה לע םג ןכ ?הרטמה לא ויצח ןנוכ הז ימולח
 ונטפשמ םב תושע ונלאוה אול .— הרעשה אטחי אל
 !—ונינבמ םימכחה דחא םש ץעי רשאכ םמוקמב םש

 םייח םדוע הכ דע יכ !—אוה ןכ אל ונישע ןכ אל
 םה םייח ?םייח ןכ ומכ םאיבנ יכ ישראוו ריע דועו
 ותטמל םיולת ןגמה ףלא ישראווב םש !—םהיאצומל
 ¬עב ורפכי תובברל ףסכו בהז יפלא .— המלש לש

 ¬יצויו !םהירחא ורפחי בהזה ירדעמב םהיחאו םהיד

 ואובי דוע ?םתאטח הדבכ יכ םג (םג) —!—םא
 ינמ אלה — םתער וכפהתי הבוטל ךא םתקדצ ודיגיו
 םירועכ הקני דיל די !םירשימ ירבוד הפב המוש זא
 ?רהומב לוקשי יב ףסכ .— םירזממ רהטמ בהזו ףסכו

 עשפ רבד לכו חוצר בונג .— רהטו ודיב ץרש םג
 הכמ/: ;—עשיל ול יהיו ודיב חקי ףסכה רורצ ךא

 יכ ידובכב יתעבשנ תחא !:/רמואו ובל לע ףורגאב
 בוט ךא !ולעכ רשא השעמה ער ער !ידועמ אוה בר
 אלו םהל םיניע ;—ולשכי המב ועדי אלו !ולחה דאמ
 םהיניע ומש םהינפל ךא !ותישארמ רבדה תירחא ואר
 דאמ הברה םתלכסה !—םהירחא עיגי המ וניבה אלו
 ימע איל ?םתלאונ ןילופ ירש םתלאונ ךא !םתלכסה
 יתמל !—יתצע יתומיקה םויה דוע ?יתוא עמוש
 ?—לכואה יניפמ תרכוי דע ?ליחונ ןא דע ?הכחנ

 ¬שה השעי ןמזה השעיש המ !לחיא אלו יתרבד תחא

 לדחנו !ימע תוזע ומוק וניחא ?ימ יחא ימ .¬לכ
 !—עיגה הער ישדוחל ץקה הנה —ימע ברקמ הערה

 ונינפל לודג רוא זא וא !עינהל ץעב הלאכו הלא
 יבהוא ויחא ינפל תומולחה לעב שרד הכ ."העיפוי
 ¬קנ תושע ותצע המיקתנ טעמכו .— תומולעת עמוש

 אל ׳דו הבוחו הער השעי הז אוה ימ !לבא י תומ
 ונינפל חלש םילודגה וידסחו וימחרב אוה — ?הויצ
 הלאה םירבדכו םירהמנה תוצע רפהל םירבד שיא
 ¬ורב ךירבד הנה !האר אנ האר יחא !םירמאנ ויפמ

 שרחה ןתי ימ !םירשה תאמ ךל ןיא עמושו ! םיר
 !— תוערפ עורפב וניניע וארי ידע ? תאזה תעל שרחת

 םד תמקנ םוקנל !—זוע רזאתתו שבלת הואג זא
 ירעסו שיאה חור טעמ טקש ןכ רחא ;וניחאו וניהלא
 יסיג שקיב זא ;!—ורבדב וסעכו ותמח תא וכפשב
 םבתככ בתכב רפס חולש רבדב ול ותואי רשא םהמ
 .קסנולפ ריעב יח זא רשא ותירב שיא לא ,םנושלכו

 :/ל״ז ליקנערפ ףסוי רמ ריבגה ברה חונמה ה״ה/:

 יכנא יכ עדת עודי יתירב שיא !רפסה םע רמא הכו
 וננהו !יבש יכלוה ונמולש ישנאמ השמח דועו ינב םע
 ונלגרב תולילו םוי הז יכ !דאמ םיעגיו םיפיע םויה
 הנא עדוי ימו אנטנעוושאפ םולה ונאב דע !—ונרבע
 אנ חלש ידידי אנא ןכל ?הזמ האלה םילוע ונחנא
 דעו התע ןכ זאמ ךיתבהא .ונשפנ יחתו ונינפל הלגע
 ודוגי !רדא ג״כ ׳ג םוי רקוב יהיו ;ךחכשא אל םלוע
 בגשמל יל ׳ד יהיו ועישרי יקנ םדו קידצ שפנ לע
 םתערבו םנוא תא םהילע בושיו יסחמ רוצל יל םיהלאו

 .ג״פל א״צק״ת א״ה וניהלא ׳ד םתימצי םתימצי
 הקזחב ונירוחא ונידי תא ורסאיו רוא רקבה
 ונחנאו האלה םשמ ורובעיו ,ונכילומ הויצ רשאכ
 דע םהירחא םונל םיפוחדו םילהובמ םיפיעה ונילגרב
 קסנולפ ריעמ האלה הסרפ יצח ומכ/: ןימארעש רפכ
 ינבמ םיפלא המכ ובצנ םש :/קצאלפ עינרבוג אבמל
 עוואקדורג רפכ ןודא דחא רש קדצו טפשמ בהואו םליח
 םפא .שארל םהילע םש אוה יקסוואנאוויזד *ומש
 ארונ םע לא םירשיה םירשה וליעוה רעזמ טעמ
 ונאב תארקל ולהצו וזלע םש םלכ —םיקירו םיזחופ
 םידוהי השש ומיניע וארי טעמ דוע םבל חטב ,המש
 !רמא דחא לכו ׳םויה חורל םיעעונתמ .םיצעב םיולת

 לגד יבל חמשי ידי לע הלא תא תת ונירש ובאי ול"
 תמקנ םוקנ ידואמו יצפח לכ אוה הז יכ !—ידובכ

 חילצה םיעשרה םישארהמ דחאו .— "ידוהיה שפנו םד
 דחי הרושב ונלכ ונתוא וגיצהב .— ותרובגב דאמ
 יחא לכבו .אבצה שאר םש תיבה ןולח חתפ לומ
 ףחד הזל !ותרובגו ותמכח ומע ינבל הארה ונתאמ
 רישיהל ,וינפל ונקזב ךשמ הז תאו ותוחא ףרגאה חכב

 •ק1אלפ זוודמב דארגשיו ק*קל ךומכ •

 נ1* ,למנולפ !סס
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 עוגפל םתמגמ ומש םלכ ;—הנוכנ הרושב ונתדמע
 ונב ןתנ ונואו והכ לכב ודי תנתמכ שיא שיא !ונב
 וא ןתי וטבש םא ?ףורגאב וא ןבאב םא —והכמ
 ודי החלצ אל רשא שיאל הלילחו ?—ול דיגי ולקמ
 ;—וימיב חלצי אל רבגל ומצע בשח !הלאמ תחא תןשע

 םירומה והוגישי ?—המחלמה אבצמ בושי אל םאו
 ףנכב ןורכזלו !וטרמו וזחא ונינקז תורעשב ;המש
 ולאש הז לא הז !—וטקלו םעה וטש וטע םהידגב
 תוקלמ ינאו ?תוכמ רשע הקל התא המכ !רמאל
 לכו ,םיתאמו םישמה דע ףיסוה ישילשהו !םיעברא
 המ רמאו הנע דחאו —חבושמה אוה רפסל הברמה
 ;הנהכ עורל ףיסוא אלו הנתא תחא ךא ינא ירפסל יל

 ךיו התובע םוקמל ודיב רשא לזרבה הנק ךופהיו
 לאומש .ריבגה יסיג ןב תופתכ ןיב תחא ודי חכב הב
 — םעפ םלוה לוקכ הלוק עמשנ ידע הבר הכמ ץרפ

 יבל ךפהנ ידוד יוה יבא יוה קעצמ■ ויבואכמב אוהו
 ןומטה עדוי ימו !יב יתמשנ דוע לכ יכ !—יברקב

 לעקנערפ ףסוי רמ ריבגה הנהו טעמ דוע ?יבוחב
 ¬ודוא לע לארנעיה לא ןנחתהו הכב ,ותלגעב אב ל״ז

 רענזופ השעו לעפ רשא בוט בר המ וינפל עיצה ,ונית
 יליצא ול ונתנ ידע ?ללכב הנידמה ינפל ותמכחב
 רובע" —ללהו הדות בתכב הככ לע הלודגו רקי ץראה
 ץרא תזוחא םידוהיה ויחא ןיב ודבל ול השרוה תאז
 עיגה המ !ינודא הארו ךיניע חקפ התעו !םככותב
 םויה לכ הכומו עוגנ וננה — ?ותרוכשמ ףלח ול
 ;— םיררוס םירש םירעוב םירענמ ? יממו ? הלילה לכו

 ;תאזכ התיה המלו ?םיבירחמ• םישנא םיבבוש םינב

 הדמע תאז ךא ?ץראה ישנא תקדצ הדבא המ לע
 רענזופ רמאל היליצא יפמ םעמש ירחא !תיחשמל
 שאר לודגה ריתה םג אוהו !ונל אנושל ריבשמה אוה
 ותונעל והורסא והושפת ,ץראה תא םירתה םירבעל
 ושעי המ ?םירחבנה ורמאי הכ םאו ;—ותולתל ץעב
 ץרפ וצרפיו ץרח טפשמל תאז ונודי ?—?םירעובה
 ימולהמ !ןילופ ירוכש תואג תרטע יוה ץרפ ינפ לע

 םירבעה ץראה תונפ לכבו ?ןילעמ הנוהכל ש״יי
 ¬וטהו ;םילודגה םירש םתא !ההא ההא ?—?םילות

 ורגתת ימ לאו ? םכדובכ ובזעת אנא וארו וטיבה ! םיב
 ?סעכו המרמ יאלמ ?תעדמ ירעבנל ?םכיתראפת ילכ

 הארי ונממ — ?תעד ילבב השעי יכ ותמכחב םכחה
 הכ —״שעיו עמשי עשפו עשר .לכו —םעכו עשרה
 לוהמ לער ףס לארנעיה ינפל לקנערפ יר״הומ בירקה
 וציו .הבוטל ונילא ובבל תא הטה ידע — שבדו ןמשב
 םקשה םחל םליכאה הרדחה וילא ונבלו יסיגל ארקל
 ;טעמ ומחנה ידע םימוחנו תובוט ומילא רבידו העט

 ¬שיו תוקדצ תובוט תולעפמ וזח וכל !יערו יחא ינב

 השע תובר !ל״ז פ״ירהומ חונמה השע רשא תור
 רכז אל שח אל ודובכל סח אל ושפנ לע לעפ תולודג
 רמעי הפיאו ?ורובעי הנא ?וכלי היא וילגר םודה

 רובעי ?—םיררוצ ליח לא םיררוס ליחמ וכלי ?—?וד
 ¬עוב םילחג ילע ודמעי ?םירוראו םידזה םירזגה ןיב

 ותוא וגיצה חרוא ורבעב ידוהי שיא זא אלה .—? םיר
 ומד וכפש םג םירמו םישק םירוסיב והונעו םורע
 ,הלא לכל ובל תש אל ףא ל״ז אוהו .— םירגנה םימכ

 םימה רבע ףטש לארשימ תושפנ ליצה ןעמל ךא
 םיכשונה םירבודה תדע ןיב אבו ךלה — םינודזה
 יהלא ול הרכז !וכרד חילצה ׳דו .— םירומחכ
 אוה ףא םוקי םינשיה וררועתי וצוקי תעלו !הבוטל
 דימת םלובגב בוט לכו ׳ולש ךא וירחא וערז םג !יחיו
 תמדא לא הבושנ ידע הלודגו דובכב םהימי וכיראי .יהי

 ;—הלואגב שדוקה

 ונתוא ןתיו וימחר ולכ אלו ונמת אל יכ ׳ד ידסח
 חתפ ונידי לעמ םירוסאה ,לארנעיה יניעב םימחרל
 תולגע םג ריסה וניראוצ תוטומ ,דוע רגוס ןיאב
 םחול שיא רשע םינשו .ונינפל ןיכהל הוצ םיביצנה
 המה :/ןידילאווניא ריציפוא רעטנא/: רשעה רש םע
 ל״ז פ״ירהומ תלגע דבל ונרמשל ךרדב ונמע ועסי
 ןלגעה ותרשמו .יתואו ונבו יסיג ינפל חינה רשא
 אובמל דע ונעסנ ןכו .—הזה ךרדב האלה ונמע עסנ
 ונאב ןימארעשמ■ הסרפ ומכ ,קצאלפ אינרעבוג ריע
 ,עוואמאג רפכ םש רג רשא ידוהי שיא תיב ןולמב

 םייחל יכ ונל ׳יהי ׳ולש םג ונרמאו םייח ׳ר שיאה םשו
 טעמ ונאצמ םש !—וניווק אל הכ דע רשא — ונאב
 דבכנמ דבכ ישובלמ .ונידי ןזגרמו וניבצעמ חונמ
 רשא םיריבכ םימ םרזמ םשביל ונילעמ ונטשפ םימה
 רוע ילענמ■ ,םחהל רעוב ונינפל חאה ילע םב רבע
 ¬תו םימ לפס אלמ םהמ ונצמו ונצלח ונילגרמ רעשו

 תולשבמ םישנה — שאה תוביבס םבגנהל םתוא וניל
 ןיא ונידי לע םירטוע רמשמה ישנאו ונינפל לכוא
 ידע !—ער עגפ ןיאו ןטש ןיא םירבד ןיאו רמוא
 האלה ןכ ירחא .ונכרבו וניורו וניתש ונעבש ונלכא
 תודוה קצאלפ דע ונינפל רשא תולגעב ונעסנ םשמ
 אנ הנה !וידסחו וימחר ונורזע הכ דע יכ בוטה לאל
 ללהלו תודוהל םימשה תושורפ ונידי !תוחנ ונילגר
 ש״תי וילא וניוק ןכ !—הרצ תעב הנועו עישומה לאל
 ¬שי ומע ראש ךותבו ,ונשפנ הדפי םיצירע דימ רשא

 ןולמב ונאב ברע תעל ;ונינעי קדצב תוארונ לאר
 ריע דע ךלהמ תואסרפ יתש דוע :/אקוואקלושצ/:
 אוהה ךרדה לכ יכ !החונמ ןיאב המש ונלו קצאלפ
 הלא !ועסי הלא ונחי הלא — .המהבו םדא אלמ
 ועימשי םיצירע רמז !—ועת ש״ייב הלאו וגש רכשב
 !תואגו תוכלוה תולוק ילוק — ועירי םיבגע תורישו

 תובהלש תובהל םהינפבו תוענ םגו תודנ םהילגר
 תומל וכלי יכ תואבב םהיתותפש םלכו .תוארונ
 ¬תהו ונבכשממ ונמק רדא ד״כ רוא רקבה ;—תואצות

 םיביצנה תלגע ונינפל םש םג ואיבה ןכ ירחא •ונללפ
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 ׳ד םוי ל״ז ס״ירהומ תלגעמ דבל לארענעיה תדוקפכ
 .ק״פל ףסוי ׳ד חלש היחמל

 רשא תואלפנו םיסנ השעמ רפסל יתולכ ירחא
 ןמלז המלש רמ רשה ברה יתוחא לעבל ׳ד השע
 ךל השעא תאז דוע ,וללגבו וללכב ונל םגו רענזופ
 תואלתהמ הצק ספא ךינפל הגיצאו םיענה ארוק
 יתבשב יולה בקעי בתוכה ינא יל ,ינתאצמ רשא
 ;יתיבל יבוש דע הריעה יתאצבו ישראווב הנומראה

 יתוחא לעב תא וחינה רשאכ ןסינ■ ח״ר ׳ג םויב זא
 ,הנומראה רסאמב ובישוה יתואו ותיבב אולכ תבשל

 ¬טחו םיער םיערמ תרבח אוש יתמ םע יתבשי םש

 ,ריע ובבוסי םיבלככ הלפאו הליל ושיאב רשא ,םיא

 ודרפי תונוזה םע םיאבוסה התשמל םיללוזה התשממ
 םיעבש ךותב ,ודכלתי דחי הליל ידדוש םיבנג םעו
 יתבשי ץראל םש םהמע הלאכ השאו שיא םינומש וא
 אל ףא אסכ אל הטמ אל םש ןיאב ,רוא אלו ךשוח
 שפר טיט הל האלמה תחתמ הפצרה ׳הרונמו ןחלוש
 הדומחה הטמהו הדובכה אסכה איה המדאה שמרו
 תדמוע הרוהטה הרונמהו רהטה ןחלושה םג איהו
 הרעוב בלח האלמ תחא תנצנצ שיא תמוקל לעממ
 רהוצו .— המש םיבשויה יניע רועי השא רוא ,הלילה
 ,םיפוקש אל םימוטא תונולח ובו םיהובגה הובג דהא

 םשמ האורה הארי לבל םיחוט םינפבמ דיסו תירוב םע
 ימע םש הרובחה ינב יכ םג אראו יניע אשאו ,הצוהה
 .— דאמ בר בר םשיחר לבא ז םה ינועו ינע יריסא

 ־ולטהו תודוקנה םתולמשב —רפסי אל רשא לוחכ
 תונחמ ,— דבכה םליח וריהצי םתורוש ןיבמ תוא
 םינימ !—תוענ םג תודנ תונפ לכמ ביבס תונחמ לומ
 םלוכו םינבל םהמ םירוחש םהמ םינוש םיניממ

 הנהו .—םינוזנ הלא ךיא הזחא ירשבמו םינופ ילא
 הדחבו !םינטק םה םינטק !םינינצה ןיבכ םהיניב ינא
 םינוא ןיאב הכ ספאבו .—םינועפצכ םיכשונ םהיניש
 !םינכשל זא יתארק !ההא —םינכ יניקו יהנ אשא

 ןיב אל ךא םינקרבו םיצוק ילע בכוש יננתי ימ
 יתעבש הלילו םמוי !—םינונשה הלאה תויחה יניש
 ¬בוכמ ודבכתה יניעל םוקמה ישנא ,םידודג יתעבש

 ינטב ירדחלו םילוע יפאב םשאבו םתנחצ !—םיד
 םג —םידודה ושענ ירשבב םג יכ דע — םידרוי
 ואבו ולע םש ףא םידוד בכשמל הננערה יסרעב
 ןכ םידוצנ םהמ םיפלאלו תואמל —םידודג םידודג
 דלש ישנאמ םיברו ;—םידלונהמ תובברה ובריו ורפי
 ואשיו ?ינמחנלו ינרקבל ילא ואב יכ ,ישראווב ימ
 .— ינועמב יתא ולע רשא בר ברעה ןמ םמע םה םג

 !—ועסנ םיאלמו ואב ילא םקיר ואשנ ןכ ואב רשאכ

 יתלחנו יתייהנ יתאשנ םש םירוסיחו םירורמתה ןמו
 :יתלפנ בכשמלו

 םי״דלא יניעב רקיה ינתח תשא/: רתסא הרקיה יתב
 :/ישראווב ןהכה סינארב םינאמ השמ רמ םדאו
 יכ התוארבו לכוא יבשומ םוקמל םוי לכב יל האיבה
 רשא רהוסה תיב רשמ השקבו הננחתה יננה הלוח
 ,׳ישראווב םידוהיל רשא םילוחה תיבל םשמ ינחלשי
 תאמ יתשקב דאמ ינא םג חספה גח ברע ׳ב םוי
 ונל לודג גח ונינפל הלילה הנה !רמאל ס״ה״ב רשה
 !ינתח תיבל הפמ תונפל תועש המכ לע יננחי אנא

 יתבש ןוכמל הבושאו הכלא הלילה תוצחכ רחואי אלו
 ירמושמ דחא ימע חלשי ?יב ןומא ןיאבו .— הפ
 םלשא הכלוה רכשו • ותוחלשב ןמאנה תיבה תרמשמ
 רבדל םג ךינפ יתאשנ הנה !רמאיו הצרתנו .— ינא
 רשא םירוסאה ירמושמ רשעה רש הא וציו !הזה
 יצחכ םולה ינבישהלו יצפח םוקמל ינכילוי אוה
 המו ,ינתח תיב לא ינכילויו ברעב יהיו .— הלילה
 םבשחב ח״יע יתבו ינתח יתארקל וחמיש םש דאמ
 ¬קיה ידכנ לבא .— םהמע םש יל היהת םלוע תלאג

 ןקזה וניבא" !רמאל יתוא ולאשו ,דאמ ואלפנ םיר
 ?ךנימימ ךל דמועה ןטשה הזל ךל המ ונל אנ דגה

 וחמש !םיתובשה "?ונינפמ חלש ותואו ונלכ חמשנ ךב
 םכל רשא תאזה הלאשה איה תחא אל !ונינרהו ינב
 תישימחה וזו העברא תולאש ולאשת דוע !לואשל
 1—דחי םלכל תחא הבושת םכבישאו —ןהילע ופיסות

 ¬וכה הביסהל האנ בשומ תיפצה הפצ ןחלושה ךורע

 ךילומה שיאה ינפל םג ונינפל תוגצ ןיי תואלמ תוס
 ¬תה לילכ ונשדק ונכרב ןכבו ,יתאלמ ןיי סוכ יתוא
 ,ונעשעתשה םירצמ תאיצי רופיסב ,חספה גח שדק
 ונכרב ןוזמה לע וניור וניתש ונעבש ונלכא ןכ ירחא
 ,הלילה תדכ וניתש ןייה תוסוכ תאו ונרמג ללהה תא

 דמוע רמושה יכ !יל וז םירומיש ליל יכ יתעדי זא/:
 טעמכ :/ינממ בר בר התושו לכואו — ינרמשל ילע
 ,— חמש ךא יתייהו ישאר ורבע םילגה תא יתחכש

 ילא םיולנה לכו ירונכ לבאל ךפהנ הנהו טעמ דוע
 הלילה תוצחכ ;—יבוש לע םיננוקמ םיכוב המש
 רהוסה תיב רשו !יתחטבה רשאכ יתרמשמל יתבש
 ס״ה״ב רש םויה תרחמ !—יננה רמואו אב הז הנה
 ינחלשל דחי ומיכסה םש םירוסאה ילוחל אפורה םע
 וציו רקבב 7 העש ;םידוהיל רשא םילוחה תיב דע
 תיב דע ינכילוהל תיבה ירמושמ םחול ישנא ינשל
 תופכ וכרד טעמכ ,ריעב םידוהיל רשא תישפחה
 שיאל יתייהו יתכפהנ הנהו תיבה ןתפמ לע ילגר
 יל התיה יבבל תחמש ,ינומדק ימיכ םלוא אירב
 ¬רמאו —ךולמל יתאצי םירוסאה תיבמ יכ !אפרמל

 ¬פוח יכ ?תישפחה תיב הזה תיבה םש וארק יכה ית
 ימצעו יקרוע וקזחתה תעל תע ןמו ו— יל ןתינ הש
 תיבל בוט בר המ ,התע ןכ זאכ יח שיאל יתייהו

 ותוחילשב :ל״ין ♦
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 — ■?םירשיה םיבוטה םהישעמ ורקי המ ילו ?לארשי

 !ינוורה תוחמש עבושו תומיענב !ינועיבשה תוחצחצב

 ישנאו !—אוה שדוק יכ !ול ןוכנה ומש שדקה תיב
 אפור םג ירצ םג — ותרמשמ לע םידמוע שדוק

 אל יפוג תואירבל יניע ולאש רשא לכו ,יל וניכה
 ישנא !—יתשרדנ הנה יתלאש םרט דוע ,ינממ וענמ

 ;ינייחהל ינעמל ולעפ לועפ לכ םש רשא דסחה

 קזח ויתחת רחא הנהו הז יילחמ יתרבעש טעמכ
 רבג יכ דע יברקב ךלוה בבוס —.— ינממו ונממ
 הזה תיבב הפ םג יכ .—יליפהל בכשמה לע ילע
 טעמ ,עגר ףא וטקש אלו וחנ אל ושער ינויער ילג
 תדוא לע גאוד יננהו יתדוא לע גואדמ יתלדח טק
 ?םייח םדועה ?םה הפיא הלא — יתומו ינב יתשא

 ינב תדוא לע יבל גאד םלוכ לעו ?םיעור םה הפיאו
 קציא ׳ומ תמאב םי״דלא ארי רשיו םת שיא רקיה
 ךומס /: ןישטאכאס רעצמ ריעב רדה יולה ןדפ
 רדא א״כ ׳א םוי יהיו :/ראחוק הפלו קסנולפ ריעל
 ונילע ורצש הלילה ינפל רשא םויה אוה/: וז הנש
 לע ןילופ ליחמ המכ ואב /הפמ הלוגב ונתוא וחקלו
 רשא ןעי .טפשמו ןיד אלב ותולתלו ותחקל הז ינב

 דחא אוה םג יכ וריע ישנאמ םירצונה וילע ולילעה
 אלש טעמכ ,ןילופ ינב לע םידעונה רענחפ תדעמ

 ויתחלשו ילא םולה אבו טלמנ הנהו םדי תחת אב
 ־יינ ריעב הדמע רשא עיסאר ליח הנחמ דע הזמ
 הז ינב זא ןמלו ,הזמ הלעמל האלה הסרפ ׳א טאטש
 רשא לכמו וינבו ותשאמ ותיבמ בזענו חלושמ היה
 חור ירבדל ץק תע דע אבה וילסכ שדח תע דע ול
 ןיא ודיב ףסכ לקש עבר ףא ומע חקל אל המואמו
 בבוס ץראב דנו ענ — התומה דחפמ סונל וזפחהב
 ותוא ףסאמ ןיאו תיבל תיבמ םוקמל םוקממ ךלוה
 וילע ומישי ואובי יכ ןילופ ליח ינפמ ודחפב ,וילא
 רצבי אלו רענזופ תדעמ דחא וקיזחה לע םשא
 ובובס תע לכ הז ינב —תומ טפשמ אטח םהינשמ
 תונליא בובנב תורעמב תויאגה דחאב אבחנ ׳יה
 ארק אזורכ םוי םוי יכ ,שיא וב רובעי אל םוקמ

 ונינפמ טלמנ הז הנה !תושדחה יבתוכ ךותמ ליחב
 ¬מו ליכר ךלוהה ןישטאכאס רעצמ ריעמ ידוהי שיא

 ומש ויתותוא ירבד וב ומש .ןילופ ינב ומעב לגר
 שיאהו ונקזו וירעש ותמוק הבוג וינש רפסמ וראות
 תא ואנקב ונממ ותמקנ חקי אוה וא ונגישי רשא
 חבזמ לא ובירקי וא —ויחאלו ותדלומ ץראל ותאנק
 שיאה אוה תומ ןב יכ .— םלשמ ורכש גישיו טפשמה
 הרי וא ושאר רובעי ברחה טהל תחת םא !הזה

 וברא הככ ;—ומע ינב יניעל ותולתל ץעב וא הריי
 ול ןיאב הז ינב אוהו .ץראב םמשה ימי לכ ;ומדל
 דע ושפנ לע טלמהל ךרד ול חקל הנידמה הפ חונמ
 .הנידמה ןיסיירפ דע טילפה אביו .— ץראל ץוח

 וניצרא אבו בש ער ילח תפגמ םש הרבג יכ יהיו

 רבד הנהו וטיבהב ןימי ול ביבסמ רוגמ הנהו ,ןילופ
 וידחי רבש ליא. רבד ,רבש הנהו ותונפהב לאמש
 ש״תי ודסחמו !—והתגישה הפגמה הפ יכ והתקיבדה
 הז ינב לע !הה והתבזעו הפגמה ונממ הרס
 !יתארקל תומה תדרח הלילו םמוי !יתאשנ דבכ לבא

 הלילח ןפ ?חצורה ידיב הלילה הלעי וא הלע ןפ
 ¬ויגהו תונוש תונותשע הנהכו הנהכ ז—חינזי וייח

 יתלחנ תינש ידע תונופ ידקדק ומב תונוגמ תונ
 יכ הז ילפנ ירחא םוק יתנמאה אלו !דאמ הברה
 תיבב םש רמשמה ישנא םג !דאמל דע יילח דבכוה
 טעמכ ;אפרמ ןיאל שאונ ישפנל ורמא םיאפורה םג
 !ינא ךתעושי ישפנל רמא ׳דו יח שיא תויהמ יתלדח

 ;—יכייח תוממ הדפי אוה יכישפנ םיצירע דימ הדופה

 רוצע םיכרב קיפו םידי הפר חכ שת ינדוע
 ,ינתיאל בושא ידע ינצמאלו ינקזחל םילוחה תיבב
 תובוחרב ללה !ריעב ללח תקעזו הרצ לוק שער הנהו
 םש ןיא רשא תיב ןיא היתונולחב תומ הלע יכ הירק
 אל הריעה האב ער־ילח תפגמ יכ .— הלליו הלהב
 רבג לכ הריעצו ריעצ לעו הריבגו ריבג לע לומחת
 הללי תוצוחו תובוחרב הלחלח םינתמ לכ הלהבב
 .— הלודג הכשח המיא םירדחמו ברח לכשת ץוחמ

 ילוא םילוחה תיב םיאבומ םיליפנה הלאמ םיברו
 תיבה לא םיכומה תא איבהל וברה רשאכו ?ואפרי
 — עגפ אלב עגר ןיא ,הפגמה המש הצרפ ןכ הזה

 בשא הפ יתרמא !הדערו ינארק דחפ יתוארב תאז
 ?יתומדקל יתובש תא בושאו יתוחכ ומל וקזחתי דע

 םיתיאר לומת הלא ןה ?—?יתוקת הפיא היא התעו
 לזרב םהינפ ומדא עלותכ !םימלשו םיאירב םייח
 ןמודכו ?םהייח ופע רהמ םויה ךיאו םהימרג תשוחנו
 תיבב יכנא יכ ףאו ?םהירגפ ולפנ הדשה ינפ לע
 ינקבדת ןפו !יתמק אל דוע יתלפנ יתלפנ ?—?הזה
 ?יתא המחלהל הפגמה ברקת יכ הה ?יתמו הערה

 ¬לכש יתלוכש רשאכו !יתלוכי — ילע הדי רבגות

 ־ובת יתמשנו יחור ?ידועב הפ המהמתא יכו ?¬ית
 ינא םתרימשב יתבח יכ !ידעב רפכמ ןיאו !ידימ שק
 אשא■ ?הזה םוקמה ארונ המ יתרמא יכ םג ;?—ידבל
 ?הזה תומה ילעמ ריסא ילוא הזמ יל הכלאו ילגר

 לכב אלה — ?חרוב התא וינפמ הנא ינויער ינובישה
 ילגר ןפו ?—? חוטש חטשי ומרח ביבסמ ץראה
 ינפל םש אוה םש רשאב ?—?חצורה הז דיב *ינולבי
 יתיוגמ יתמשנו יחור אוהה םוקמבו .—!חותפ ירבק
 אובא םרט ׳יהו !ופעזו ותמחמ יתארי יתארי ?חיפי
 חפ יל המו !ופועמ אוה םג שיחי ויפנכב ?ופוס דע
 אוה ימ ?הז ימוקממ רוסל יתונפהב םג ?—?הפיא וא
 ¬מנ • הפגמה ןמ ורמאב ? ותיב לא ינפסאי שיאה הז

 תומה רמ ךילומה אוה ינאו ירחא איה הנהו יתטל

 .יבוליבוי :ל״צ *
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 ?יריעב יתיבל יל הבושא יתרמא יכ םג ?—ומוקמל

 ינארקי הלילח ןפ !ירשב דחפמ רמס ינתזחא התעב
 רמא יבלו ינצעי ׳ד תצע ןכא ;?ירבעב ךרדב ןוסאה
 םוקמה לא םיבואכמ שיא הזמ רהמ אצ אצ !רמאל יל
 יתכלה ךולה ןכבו ,דומעת לא הפו חורה ךאשי רשא
 יתאצמו .— חונמ המש אצמא רשאב םוקמ שפחל
 וילא ינפסא ׳ינ רשה ברה יתוחא לעב ישפנ הבהאש
 אסכ הטמ םע דחוימ רדח ינפל ןיכה םשו ,התיבה
 ותפמ יתייה בסימ ונחלושב ומעו ,הרונמו ןחלוש
 הככ ,וילע הבוטה ׳ד דיכ יתיתש וסוכמ יתלכא
 םשמ קיתעהל ובל ואשנ ידע םימי שדח ומע יתבשי
 הריבגה יתוחא ותשא המש רשאב ,אקארק ריע דע
 הריבגה ותבוהא ותב םשו ,םינטקה הידכנ םע ׳יחת
 םירשה /ת ןייטשניראב לרתסא ׳מ המכחו הראופמ
 םוקמל רבוע בתכ גישי רשא ותרזעב ויה םילודגה
 םירקיה וינב ינש םע יסיג רבע ןכבו .דלש וצפח

 ;רענזופ דוד ׳מו ץרפ לאומש ׳ומ םיריבגה

 הנא יתעדי לב ידבל יתראשנ ינאו םעסנב היהו
 רבע ףלח וב יתחטב רשא המלש שיא ןה ?תונפ
 !יל רמא ילע הבוטה ׳ד תצעב יבלו ?אב ינא הנאו

 םי״דלא קסנולפ ךריעו ךמוקמל הדרמ ארית לא
 יתרמא ןכל !—ךמוקמל ךאובבו ךתאצב ךרדב ךמע
 םרמוש לא םיתשטנ רשא ינאצ תא האראו אנ הדרא
 ךרדב יהיו ;׳יחת יתשא םמא איה םחרמו ןטבמ
 דרוי ליליי ולוכ !ינזאב המוה רבש תקעז לוק ירבעב
 תומוקמה לכב ,וקעזי תוחא יוה יחא יוה יבא יוה יכבב
 ולפנ יכ ופרסמו ׳ודוד ילע שיא שיא יתרבע רשא
 בוטהו ינא 'דל יכנא םג יתרמא זא —הפגמה ברחב
 הוצא יתטמ ילע יריעב םש ךא !ימע השעי יניעב
 ינייחהל ׳ד הבאי םאו !ינאצ הארא םגו יתיב לא
 ולחלוח תומה תמוהמ לוקמ —ינאצ הערא הבושא
 וללצ םירבוע ליח סוס תוסרפ תטעש לוקמ םינתמ
 ינב ליח םוקמה ןמ עסנ יכ עיסאר ינב םע !םינזא
 םיארוק דחאכ םלכו —םוקיו אב םמוקמ לע ןילופ
 בה !בהזה תאו ףסכה תא בה !בה בה בה םישלשמו
 !—בהאב ונבבלת איה !בהי ךילשנ הב !בהר ימ

 םאו !רסח ונל רשא לכו רשבה תאו םחלה תא בה
 ¬לככ הורה תופס ןעמלו — רסנו םילפכ ונחקלו ןיא

 ;—הואת וואתה הבעות לכלו !—,דעבש ועדי אל םיב

 לאל תודוה םלש קסנולפ הריעה יתיב לא יאובב
 יתונבו ינב יתשא ישפנ הבהאש יתאצמ םש בוטה
 ןתאו ,םתוא יבזע םויכ םימלשו םיאירב םייח םלוכ
 יתאצ םוימ ימע השע רשא לכ לע בוטה ׳דל הדות
 יער יתונב תונבהו ינב םינבה ,יבוש םוי םויה דע
 ,יניע דגנל םלכ םנה הנה יתובורקו יבורק םיבוטה
 דוע םתואר יתנמאה אל ירחא יב םהו םב יתחמש
 יהי —םייחב ינאו ייחב ונימאה אל —םלוע דע
 ןיעב ןיע !ונלמג רשא בוטה לכ לע ךרובמ ׳ד םש
 ולע תוחמש עבוש תוכרב בר !ונינפב הזל הז וניאר
 םש םג !לבא ;—ונל חורו יניפ קוחש ואלמ וניפב
 יכ !יתנשי יכ םג יתחנ אל !יתנכש אל חטב יתיבב
 יתארי !ולע ונילע הלא זאמ ולהבנ דאמ דאמ ינויער
 וליפעי תולעל יתונבו ינב תחקל ?ולפי ילע דוע ןפ
 םתצע זאמ רשאכ ?ולתי ץעה לע ץעה לע יתוא םגו
 םינבאב םיצצחמ לוקמ — ?ולכי דוע ןכ ולחה תאז
 !םיצא ילע םיחצרמה םנה הנה יתרמא .םיצעב וא

 .— םיצפח ישפנ תחקלו

 לא ק״פל "ה״ר״ד ׳א שודקו לודג םוי אב דע
 םג ונעשונ םכותבו ומע לארשי תא עשוה עישומה
 הלדח שערה םת טעמ טעמ האלהו אוה ןמ .— ונחנא
 .איושראוו הריעה ואבו וברק עיסאר םע ליח ,הפגמה

 !ארומ ןיאו דחפ ןיא !הרצענ םידוהיה וניחא תקעז

 רזאנ ןוילע לא ךורב הרשיה וכרדל הנופ שיא שיא
 ;— הרובגב

 לאו םכילא םימיענהו םירקיה ינב םתא התעו
 ¬ודג השוע וארו וטיבה !ארקאו ילוק םירא םכינב

 ינב ךיא !םיערלו םיבוטל השע רשא תואלפנו תול
 ונמט רבד ןיאב םנח ?ונמעפ קוחדל בשח לעילב
 !ונל הסח ויפנכ לצב םוחר אוהו !ונל חפ םיאג

 ונינב םג ונחנא םג ךל הדונו ונרמש לא ונרמש
 .ונלו וניתובאל תישעשי דסחהו בוטה לע .ונירחא
 ¬עתו וזוע ורפס םכינבל םג ומש תא וכרבו ול ודוה

 םחירו ׳ד הגוה יכ ומלכ וניביו ועדי רובעבל תמוצ
 םתושעל ויתוקוחו ויטפשמ ירמוש ירשא .— ומעל
 .— ומעונ ףוצ תפונמ ועיבשי דע ימלוע דע !ומאונכ

 הרותכ תושע ,ורוצני ותירבו וחכשי אל ויסנו ויתוארונ
 הילעו ורוכזי לארשי םע וטפשמ !וריעי םבל הוצמכו

 ;—ורפסי םינבל
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 1880 תנש

 ןובשחה יפל) רבמבונל 24־ב השראווב יתדלונ
 ,ימאל דיחי ןב .1879 תנש (הפוריאב גוהנ היהש
 םיינשהו םינושארה היאושינמ דבלב תונב הל ויהש
 בורק היהש ׳יבאל םינוקז ןבו ,םלועל יתאבש דע
 הנש יצח ןב קונית יתייהשכ .יתדלונש ןמזב םישישל

 תובר יבא םדוק לעפ הבש ,קסנולפל יתחפשמ הרבע
 ירופיס יפל .םיברב הלכשהה לש התרות ץיפמ ,ליכשמב
 ינורכמ .ינלוח דלי תונושארה יתונשב יתייה ,ימא
 יכ רשפאו .םימיה םתואמ תועטוקמ תונומת וראשנ
 הנהו .ימא ירופיסב הרוקמ ,ןאכ איבמ ינאש ,וז םג

 :הזה םויה דע ינורכמ השטשטינ אלש ,הנומתה

 .םכרד רדוח שמשה רואו םיפגומ ויסירתש רדח

 תלפטמ ימאו הטימה לע דמוע ינא .ףטלמ ,םיענ רוא
 ,החמשב םייורש ונלוכ .רדחב תאצמנ יתוחא םג .יב

 ¬תהש ,יל עדונ ךכ רחא קר .התביס עדוי יניא ינאו
 .השק הלחמב רבשמ רחאל יתררוע

 ־תיבב דמולו שש ןב ינא רבכ .הנומת בוש הנהו
 םע ינאו ,ברע .הלשממה לש םידוהי ידליל רפסה

 תורענל ףתושמ יללכ רפס־תיבב הדימלת ,יתוחא
 רדחב םידלי דוע םע דחי םידמוע ,תוידוהיו תוירצונ
 ונילעש ,הגצה לע םירזוח ונא .ידוהיה רפסה־תיב
 ,ןיקשופ לש ,יסור ריש ונא םיגיצמ .הגיגחב גיצהל
 ,איבמ אוה .רהנב עבטש םדא לש רגפ אצמש דלי לע

 םלקדמ ינא .רכיאה ויבאל הרושבה תא ,הלהב־זותא
 .הארונה האיצמה לע דליה רפסמ ובש ,רישה עטק תא

 ודיקפת תא אלימ ימ .םאה דיקפת תא האלימ יתוחא
 .ינורכמ ורמשנ אל הגצהה יטרפ רתיו רכיאה לש

 .היח ומכ ינפל תדמוע תיללכה הנומתה קר

 הליפתה תיב די־לע בוחרב ינא דמוע :בושו
 טעמכ ,לודג בלכ ינפל .רפסה־תיבל יכרדב םילותאקל
 ־חלה ןמ תוכיתח תוכיתח חקול ינירה .ינא יתמוקכ
 לע םשו ,רפסהדויבל הדיצ יל הנתנ אמאש "דינמ
 ,תחא :רפוס ינא .יתדוקפל הכחמה ,בלכה לש ופא

 ,הינמחלה תכיתח תא הלעמל קרוז בלכה ,שולש ,םיתש
 .העלובו התוא ספות

 דסונש ידוהיה רפסה־תיבל ,רומאכ ,יתסנכנ שש ןב
 קוחה היה ,ךכ־רחא יל עדונש יפל .יבא לש ותמזויב
 ־סמ ימלשמ ,םידוהי םירוה לש םייוסמ- רפסמל השרמ
 ,םייסור זא ויהש ,ךוניחה תונוטלש ינפל אובל ,ךוניחה

 לע .םידוהי ידליל דחוימ רפס־תיבל ןוישר שקבלו
 הלשממה יכ ,ישוק ילב ןתיב הזכ ןוישר היה בור יפ
 ידליל םיפתושמ- רפס־יתב לע הער ןיעב הטיבה
 םיכירצ םידוהיל םידחוימ רפס־יתבב .םידוהיו םינלופ
 לש ותימאל .תירבעו ך״נת םג דומלל םידליה ויה
 ינפמ הארנכ ,הז אל ףאו הז אל ימיב ודמיל אל רבד
 .םירוהה לש םתגאד טועימ ינפמ םגו םירומ רסוח

 ¬והי םידומילל גאד אל יסורה ךוניחה ןוטלשש ,ןבומ

 הרשואש ,תינכותה יפל הבוח ויהש יפ־לע־ףא ׳םייד
 .ןובשח תצקו תיסורה דומיל היה רקיעה .קוחה יפל

 .הזה רפסה־תיבב ונדמל אל תינלופ םג

 יללכ ןוירנימס רמג ,גלשוא בקעי ,ונלש הרומה
 ידומילמ רבד םוש ודמיל אל ובש ,םירומל יתלשממ
 ,ןטק היה הלאה םינוירנמיסב םידוהיה רפסמ .תודהיה

 ¬וימה רפסה־יתבב תורישו םהב דומילהש יפ־לע־ףא

 תורישמ ררחיש םינש המכ ךשמב םידוהיל םידח
 ־בש ינורכזב רמשנ .ללכ תירבע עדי אל אוה .אבצב
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 ־תיבב ךלהתמ ותוא יתעמשו תירבע דומלל ליחתה
 ...תדקפ ,יתדקפ ,דוקפ :םילעפה תיטנ לע רזוחו רפסה
 הרובחו ,קסנולפב ןויצ־תביח תעונת ,הארנכ ,זא הרבג
 .לארשי ץראל הילעל תננוכתמ הליחתה םיריעצ לש

 ךלה אלא הצרא הלע אל םלוא ,העונתל ףרטצנ ירומ
 ¬רבינואל םש ןנוכתה בר למעו לבס ךותמ .הקירמאל

 ."םייח השע״ו האופרה ידומיל תא רמג ,הטיס

 ןב היה אוה .אבא ינדמיל םיירבעה םידומילה תא
 ,ץפרשבו קסלישאנב תונברב שמישש ,דגנתמ בר לש

 אוהו ,ותוא ופדיר םידיסחה .קסנולפל תובורק תורייע
 אלו ,קידצ לש ותורמ תא לביק אלו וימי לכ ענכנ אל
 םינברה בור לש םגהנמכ ,םיגחה ימיב וילא עסונ היה
 םכח־דימלת לש םש היה יבאל .םימיה םתואב ןילופב
 היה אל םיוסמ עוצקמ .בר תויהל בריס אוה םלוא ,לודג
 ףאו ,םיכוסכסב םידוהיל "תוצע ןתונ" היה אוה .ול
 ,"הניפ ץעוי" ןיעמ ,םייסורה תואכרעל ועיגהש הלאב

 יכ ,ונימאה ויתוצע ישקבמ .תינלופב ארקנש יפכ
 ,יסורה ןידה יכרד תא םג ןיבמ והומכ םכח־דימלת
 ,ללכ תיסור עדי אל יבא .תלעותל םהל הנייהת ויתוצעו

 .הבר תודבכבו טעמ קר הב רביד לבא ,עמש תינלופו
 םיניינעב םידיקפה לצא ךוותל ותלוכיב אופיא היה אל
 לש םגהנמכ ,המודכו דחוש יניינע רדסל ,ול ורסמנש

 •הלאכ תוצע־ילעב
 ויתועידי תא אבא באש ןיינמ ,םלועמ יתוניבה אל

 ןללכב ויתוצע .ןילופב זא וטלשש ,הינידו היסור יקוחב
 .וז תוקסעתהב ומחל חיוורהש ןמז היהו ,תובוט ויה

 ינינעב ותוקסעתהו םכח־דימלתכ ומוסריפ ,ןפוא לכב
 הנמלא התיהש ,ימא ירופיס יפל — םה־םה טפשמו ןיד

 םישדחו םינשי םינלופ םירפס לש תונח תלעב ,הריעצ
 םגש ,יבא םע ךודישל םיכסתש ,הילע ועיפשהש —

 .הנש םירשעב הנממ ןקזו ןמלא היה אוה
 היתובאמ דחאש ,םידיסח לש החפשממ ,דתיה ימא
 יתעמש ךכ> "ןילבולמ הזוחה" קחצי בקעי ׳ר יברה היה
 ,םיינלופ םירפסב רחסמב קסע רבכ היבא םלוא ,(ימאמ

 וריכזה ,םורפ באלסילוב ,ןילופ ירפוסמ דחאש הכזו
 היסנמיגב ותורחב ימי לע ויתונורכזב תומח םילמב
 ורביד (תונבב ךרובמ היה אוהו) ויתונב .ןילבולב
 םג .ןהלש רובידה־ןושל ,דתיה איהו ,הבוט תינלופ
 ־ןושל התיה איהו ,תינלופ אמא הרביד םידליה ונתא
 ונילא םג .שידיי הרביד אבא םע םלוא .ונלש םאה
 .תינלופ םינוע ונייה ונחנאו ,שידיי אבא רביד םידליה

 רחוס לש ותשא אמא ,דתיה םינושארה היאושינב
 בוקמ הספתש ,ןייטשצלאז תחפשממ םיינלופ םירפסב
 התיאב ,רתיהש הסנרפ ,םיינלופ םירפסב רחסמב דבוכמ

 •םידוהי ידיב הלוכ הפוקת
 יבא םע היאושינ לש תונושארה םינשה עבש
 .הארנכ .החילצה אל םלוא .הרחסמב אמא הכישמה

 !קסבונניצ בוחרב רשגה

 .קסנולפל רובעל אבא לש ותצעל ףוס ףוס המיכסהו
 םיתעל הילא עסונ היהש ,אבא לש וירוענ תרייע
 .בזכאתנ םלוא .ויקסעמ סנרפתהל הוויק הבו ,תובורק
 תויהל םיכסה אבאש ,ךכ ידיל בצמה עיגה השראוובו
 םינכומ ,בוחרב םידמוע ויהש הלאמ דחא ,"חילש"
 ךכל היה ץוחנ .תוטורפ רכשב תוחילש לכל תכלל
 םידיקפמ בכרומ היהש ,ריעה לש טארטסיגמה ןוישר
 ־יתלבה ותעידי ךא .תיסורה הרטשמה לשו ,םינלופ
 תייחדל .הארנכ ,המרג תינלופב אבא לש הקיפסמ

 .ותשקב

 החתפנ ךכ ידי־לעו ׳תינלופ אורקל ינתדמיל אמא
 אבאל .השראוומ התא האיבהש ,תינלופה הירפסה ינפל
 תרבח" לש הירפס,ד ידירש ,םיירבע םירפס ףסוא היה
 סופיטמ "רדח" די־לע דסיש ,"הישוחו המכח ירחוש
 ,ןובשחו תירבעה ןושלה קודקד םג וב ודמילש ,שדח
 ,הז רדחב דמלמה תא .םינוציח םידומיל דוע ילואו

 ובשחנ הידוהיש .קלאבוס ךלפמ אבא איבה ,למייח ׳ר
 לש היה ירבעה םאטבימו (םיאטיל) "םיקאווטיל״ל
 םהיניבש הרותה ילודגמ םיברו ,טומאזו אטיל ישנא
 הירפסהו רדחה — דסומה .תעדו הרות גוזימל ופאש
 ־ולוק" רזומ םשב ארקנ — םתוא תלכלכמה הרבחהו
 .ורוקמ המו םשה לש ושוריפ המ עדוי ינניא ."הטוק
 .יתורחבו יתודלי ימיבו •יל יריבסהל לוכי אל שיא
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 יממעה ומש תמולעתב יתניינעתה אל ׳יבא ייח ימי לכ
 .ותלוכי הצק דע חפיטו דסי יבאש ,הלכשהה דסומ לש

 האר אבא .ליח יתישע אל םיירבעה ידומילב
 .ינוצר־יא לע רבגתהל לוכי אלו ובל תניגמל תאז
 הרובגל רע דלי בל ,יבל תא ךושמל עדי אל אוה
 שמוח ונדמל .הדגא תומולעתלו הרישל ,תואקתפרהלו •
 תומש ,תישארב ירופיסבש הרישל ררועתה אל יבלו ,
 אורקל יתלחתהש ,יבא האר העש התואו .רבדמב וא
 תיירפסב ואצמנש ,םירפסה תא שממ עלוב ינאו תינלופ
 ־לע תירבעה הפשה לא ינברקל אבא טילחה .ימא
 לש היפארגויבה תא רחבו הלכשה ירפס תאירק ידי
 יכדרמ ידיב הבתכנש ,תפרצ רסיק ,ןושארה ןואילופנ
 הז .םיליכשמה הנליו ירפוסמ דחא ,גרובצניג ןרהא
 הדגאה לש המלועל ינסינכהש ןושארה רפסה היה
 רמשנ ינורכזבו ,ולוכ רפסה תא ונארק .ןואילופנ לע

 לע רופיסה יבא לע םגו ילע השעש ,זעה םשורה
 .יטירבה יבשב השודקה הנלה יאב ןואילופנ לש ותומ

 .ינאו אבא ,וניכב ונינש
 םירפס תאירק ידיל ינאיבה אל הז רפס םג םלוא
 טושפ .ישפנל ינבזעו ינממ שאייתנ אבא םג .םיירבע
 ־ויסנ ןולשכ תאו יתושידא תא אושנ ,הארנכ ,האלנ
 וקספנ ךכ .תירבעה ידומילל קשח יב ררועל ויתונ
 ,ןכ ינפל דוע יתאצי "רדח״ה ןמו .םיירבעה ידומיל
 הריבע לע יב ץיברה דמלמהש םושמ ,וילא בוש ילב
 ינורכזמ טמשנש םשכ ,הביט היה המ רכוז ינניאש
 אל ימא לש הרופיס אלמלא ."רדח״ב דיחיה ימוי לכ
 םג םאו ,"רדח" לש ומעט יתמעטש ללכ רכוז יתייה
 לעש ,ךכ םע םילשהל הלכי אל ימא .תצקמה ןמ תצקמ
 ,הארנכ ,אבא םגו ,דמלמ לש ודי םרות הדיחי־הנב

 ,ומצע לע ךמסו "רדח״ב רקבל ףיסואש ׳ריצפה אל

 .רבדה ול ןתינ אל םלוא .הרות לש הלהואב ינסינכיש

 רע דוע היה לבא ,ןקז שיאכ אבא תא רכוז ינא
 לכ לעתשהש יפ־לע־ףא ,ילוח עדי אלו ץרמ־לעבו
 םויב םימעפ שולש ללפתה ,רשכ ידוהיכ גהנ אוה .וימי
 םיליקמה ןמ היה םלוא .וייח ימי לכ הריבע רבע אלו
 אלו בל־רוגס םדא היה אוה .ויתובשחמב ישפחו ןידב
 היה .םידליה ונתא אלו ותשא םע אל החיש הבריה
 תובשוי ,תומוח םייניעו ,םכח־דימלת לש הובג חצמ ול
 הלאש ךותמ וליאכ תוטיבמ ויהש ,ןהיתובוראב קומע
 גהנמכ ,"הטופאק" אלו "טודרוס" היה שובל .ההימתו
 ךויחו המוגע התיה וינפ תשרא .תורייעב דוע טלשש
 קחצש רכוז יניא .תוקוחר םיתעל קר ויתפש לע הלע
 ויתווקתב.בזכאתנוי וייחב הברה לבס וליאכ .לוקב םעפ
 ןותעב האירקב עוקש בשי תיבב .תופוכת םיתעל
 וידידיו וירכמ לש הרבחב אצמנשכ םלוא ,רפסב וא
 תולאשב םינופ ויה וילאו ,םירבדמה :שאר היה
 אבא ינחקל דלי ידועב .ויתונורכזמ רפסמ היה אוהו
 הלאכ םירבח־תוביסמל תותבש ימיב ותא םימעפל

 ךלהמ יתייהו תוחישל יתבשקה אל םלוא ,םילויטלו
 ¬יינעמ םירבד יל אצומו םילייטמהו םיחחושמל ביבסמ

 רכוז ,םעפ ."םימכח תוחיש" לש ןנכותמ רתוי םינ
 תרבחב תבשב לויט תעשב ער הרקמ יל הרק ׳ינא
 חתמ תויטיאבו תחנב םילייטמ ויה םה .וידידיו אבא
 .תונטק םינבא הסוכמ שיבכ ליחתהש םוקמב ,ריעל

 יטיאה םתכילה בצק תא ,ןבומכ ,לובסל יתלוכי אל
 ¬ישב םתוזכרתה הרבגשכ ,םעפל םעפמ םתדימע תאו

 יתידיו שיבכב םינבא יתפסאו םביבס יתצצורתה .הח
 וחצמב תחא ןבא העגפ ,ןטש השעמ .דצ לכל ןתוא
 אלמ ימוקמב יתדמעו דואמל דע יתלהבנ .אבא לש
 יב ףזנ אל ׳זגרתנ אל אבא םלוא .הטרחו הדרח
 היה הז יכ עדי אוה .שנוע ילע ליטה אלו סעכב
 .השעמה לע יתטרחתנו יתלהבנ המכ הארו הגגשב

 — הז ער הרקמ רחאל תבשב ותא םילויט םלוא

 .ומע יתוא תחקל ,הארנכ ,לדח אבא .רכוז יניא

 הסנרפ יישק

 השראווב .הריעצ הפוקת התואב התיה דוע אמא
 .הנקז םא םע הנממ תוריעצה היתויחא יתש ורג

 ורגו הקירמאל ןהילעב םע ורגיה תושישק תויחא יתש
 — תחא ,השראווב ודמל תוריעצה תויחאה .קרוי־וינב

 .ןוירוטברסנוק ורמגו ,הרמז — תחאו ,רתנספ לע הנגינ
 תוחאה לע .ןעוצקמב ונתנש םירועישמ וסנרפתה ןה
 םגו תונורשכ תלעב איהש ורפיס רתנספב הנגינש
 יניאו דואמ הנקז התיה אתבס .םיטרצנוקב העיפוה
 ,השראווב ימאל היה דוד םג .יתא החחושש ,רכוז

 ול ויה .םיינלופ םירפס תונח לעב אוה םגו ,היבא יחא
 התיה ,בל תבוטו הפי הרוחב ,ןהמ תחאו ,דבלב תונב
 ימא םע תונחב רקבמ יתייהשכ ,דימת יתא תקחשמ

 .השראווב הירוקיב תעשב

 ראשנש דיחי ,םינושארה ויאושינמ ןב היה יבאל
 .תוקונית ותמ םלוכו םיבר םידלי ול הדליש ,ותשאמ ול

 תיבמ התיה איה .בל תלחמב הריעצ התמ השאה םג
 םשל הרבעש ינפל דוע ,קצולפל רבעש ,הדלוג
 הנתשנו החפשמה לש היקסע וחילצה םשו ,יתחפשמ
 תחפשמ ינבו יבא ןיב רשקה .גוהנכ ,הייח ןונגס
 לש םהייח ימי לכ ףפורתנ אלו ץימא היה הדלוג

 .םינבהו החפשמה יבא

 .תובר םינשב ינממ שישק היה יבא לש דיחיה ונב

 רכוז ינאש הפוקתבו ,היתויחאו ימא םע דדיתה אוה
 הרבחב זא דבוע היה .תרמזה יתדוד לש הנתח היה
 םלשמ היה ותרוכשממו .ער אל רכתשמ היהו תינלבק
 ¬ושינמ■ ימא תב ,הרוכבה יתוחא לש דומילה־רכש תא

 ,םימודקה יתודלי ימימ היתרכז אלש ,יבא םע היא

 הסנכנו השראוול יתדודל החלשנ שש תב התויהב יכ
 דחב הצצורתהו הזילע התיה איה .הניכמל היסנמיגל
 םידלי ינשב הלפיטש ,אמאו ׳הבבותשהו קסנולפ תוצ
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 :יסנולפב תבכרה תנחת

 הילע חיגשהל הלכי אל ׳ינלוח םהמ דחאו ,םינטק
 .השראוול התוא החלשו

 ,ויתונויסנ לכבו ויקסע לכב אבא חילצה אלשכ
 אובל רוכבה ןבה רהימ ,תודמלמ םג התיה םכותבש
 חלוש היה יתויחאל ךוניחה תואצוהל ףסונו ,ותרזעל
 ףרטצהש םוכס ,שדוחל לבור 15 קסנולפל אבאל
 קיפסהל ךירצ היהו אבא לש םירידנהו םיירקמה ויחוורל
 ,אמא לש התוכזב ,קיפסה אוהו .החפשמה תלכלכל
 הצק דע ןוכסיחבו תוצירחב ונתיב קשמ תא הלהינש
 קר ׳תיבה קשמב הדובעה לכ תא התשע איה .לובגה
 ינאש הפוקתב "היוג" תרכוש התיה הלודגה הסיבכל
 לש ותוטלתשה תא עונמל החילצה התוצירחב .רכוז

 ברקתהב ,הצלאנ םעפ אלש ,ינא רכוז .לוונמה ינועה
 וא תבשה יכרצל הל ןתיש אבאמ עובתל ,תבשה םוי
 המ" :ול התיה תחא הבושת אוהו ,תיבה קשמל ללכב
 לש היתונעט לכ ולכשכ ."יל ןיא ףסכו ,ךל השעא
 אלש ,הנעט הבלמ תצרופ הת יה ,השואי רבגו אמא
 הז טפשמ) "!לדתשהו ךל" :הילע גילבהל הלכי
 .יתחפשימב םגתפל ךפה ,״!ךיז עראטס ,ייג״ :שידייב
 אבא לש ויתונעט ומתתסנ זא .(תופוכת וב ונשמתשהו
 םימיה םתואב יתעדי אל .םירבדה תפילח הקספנו
 ןמ ץלחיהל ימא החילצה ךיא ,םויה דע עדוי ינניאו
 .רוסחמה שגרוה אל תיבה •קשמב םלוא ,הקוצמה

 הטלש ונתרידבו ,רשב םגו ןחלושה לע גד היה תבשבו
 "דזב קלח היה אבאל םג .תבשה תשודקו החונמ
 אלו וילע הכמס אמאו ,ןידב דואמ ליקמ היה יכ

 .וינפ לע רחא בר הריכה

 אמא התיה השראוול םעפל םעפמ היתועיסנב
 ימי .יתואירב הקזחתנש רחאל הארנכ ,יתוא תחקול
 תבשוי התיהשכ ,םיבוטה םימיה תא הל וריכזה הירוקיב
 םהבש ,םיטרצנוקו םינורטאיתב תרקבמ ׳תינלופה הריבב
 תיבב ־תעמש םעפ אל .הריעצה התוחא םג הפתתשה
 ,םהב ונייטצהש םינקחשה לעו םינורטאיתה לע תוחיש
 םג ברעתנ םימעפל ,אלפ הארו .הירמזו הרפואה לע
 היה אוה םג .הנבהו העידי ךותמו ,הלא תוחישב אבא
 ,אמא םע .וייח לש תיאשרווה הפוקתב ,הארנכ ,רקבמ
 היהו השראו לש םינורטאיתב ,ןכל םדיק דוע רשפאו
 םהירמז תאו ,תומארדה תאו תורפואה תא רכוז

 .םשה־יעידי םהינקחשו

 השראוול קסנודפמ תועיסכ

 .םיעטוקמ תונורכז יל וראשנ אמא םע תועיסנהמ

 קסנולפ •ףרוחב העיסנ ינורכמ הרומש• תונושארה ןמ
 .לזרב־תליסמ וקב השראו םע תרבוחמ ,דתיה אל
 הלגעב םשמו ןילדומ תדוצמל תבכרב עוסנל היה ךירצ
 תדרל המידקהו .המ םושמ ,ימא התעט םעפ .קסנולפל
 םיעסונל .בוזע היה םוקמהו ,ףרוח ליל היה .תבכרה ןמ
 ןמז .ןילדומב תוכחמו תודמוע תולגעה ויה קסנולפל
 .קסנולפל ונאיבתש ,הלגע האצמש דע אמא השפיח בר
 *פנש םח רבד לכב ינתפטע אמאו .דואמ רק היה
 יאדו .ינורכזמ רבדה קחמנ אל ךכ םושמ ילוא .הדיל
 ירחא הישופיחב הצצורתה אמאשכ •דחפמו רוקמ יתיכב
 ־תסרה ירפס ירוביגש .רענ ייש ותוואג םלוא ,הלגע

 נ־" .יסנולפ רפפ
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 דחפה רכז תא התחמ ,המגוד ול ושמיש ארקש תואק
 םיבר םימיו ,קסנולפל םולשב ונעגה .ינורכזמ רוקהו
 .העיסנ התוא לש תואקתפרהה לע תרפסמ אמא התיה

 רבכ יתייה .השראווב רכוז ינא םיתועיב־ליל דועו
 םוקמ יד היה אל .דמ םושמ .העיסנ התואב לודג דלי
 ןולא ינאש טלחוה .יתודוד תיבב ונלוכ ליבשב הנילל
 ¬וחא •יתדוד תרידמ הקוחר .דתיה אלש ,יחא לש ותרידב

 ¬תמל רפסה־תיב תא הרמגש רחאל השראוול הרבעש ,ית

 ,יחא לש ותרידל יתוא הליבוה ,היסנמיגל הסנכנו םיליח
 ,רנה תא התביכו ןושיל ילע התוויצ ,הטימב ינתביכשה

 ,החונמב יתבכש המ ןמז .הל הכלהו ,הטימה די־לע קלדש

 ,םירורפג שפחמ יתלחתה .םדריהל יתלוכי אל םלוא

 אמש ,הדחפ יתוחא .יתאצמ אלו ,רנה תא קילדהל ידכ
 .םירורפגה תא האיבחהו ,הקילדל םורגאו רהזיא אל

 םגו ,השראו יתבל םהה םימיב רדח אל דוע למשח
 ריבעמו דבוע ליחתה ינוימד .רידנ .דיה זגה רואמ
 ושענ טאל טאל .תונוש תונומתמ׳ תונומת יניע ינפל
 יתלחתה .םיתועיב־תונומתל וכפהו רתויב תודיחפמ
 יתשפיחו יתמק .אוושל ךא .םירורפג ירחא שפחל בוש
 .הרטזוזגה לא יתאצי .יתאצמ אל .שומישה־תיב תא

 גילבהל יתלוכי אל .יחור תא תצק קזיח םיבכוכה רוא
 ,דחפמ יתדער ןמזה לכו ,הרטזוזגהמ יכרצ תא יתישעו

 רזוחה רייד הזיא ינליהבי וא רעושה ינארי אמש
 הפרחה היהת הלודג המ ׳ימצעל יתראית .התיבה
 רדחל יתרזח .רבד םוש הרק אל םלוא .השובהו
 .יצמאמ ויה אוושל םלוא .ןושיל יתיסינו בכשמלו
 עמוש היה אל ,יתיכב .בוש ינודירחה הלהבה תונומת
 יתלחתהו יתמק .הטימב דוע בכשל יתלוכי אל .יל
 .תודודה לא תכללו הרידה תא בוזעל יתטלחה .שבלתהל

 יתרבעש ,ינא רכוז .ןתיבל ךרדה תא יתעדי אל ךא
 דחא בוחרב ,םישנא םיאלמ ,םיראומ תובוחר הצירב
 תרידל יתלצלצו המוקל יתילע ,תיבה רעשל יתסנכנ
 .הרידהו תיבה דע תובוחרב ינליבוה רימט שוח .יתודוד

 תא יתרבע .דרדה תא יתשפיח אל ׳שיא יתלאש אל
 ,דתיה הלודג .ןמזמ ךרדה תא יתעדי וליאכ ,תובוחרה
 ויה בר ןמזו ,יתודודו ימא לש ןתולעפתהו ותהימת

 .יל שחרתהש סנב החפשמב םיחחושמ
 ,רבד הרק ימא םע השראוול יתועיסנמ תחאבו

 לודגה יחא .יתחפשמ לע ןוסא איבהל יושע היהש
 תולאש יתוא לאוש היה ,יתא חחושל בהא יבאדב
 אלא "יהיו" ןיאו — ברע יהיו .יתובושתמ לעפתמו
 ונבשי ,יחאו יתדודו ימא ,ונלוכו — עודיכ ,הרצ ןושל
 העגנ ךרד וזיאב רכוז ינניא .ונחחושו הרטזוזגה לע
 ¬אשל יתינעש רחאל .ותקוצמו תיבה יניינעב החישה

 תומכוחמל ןתוא יתבשחש ,תובושת המכ יחא לש ויתול
 :יחאל ול יתרמא ,ןהילע הוואג אלמ יתייהו רתויב

 הכימתה תא לידגמ יתייה ,ךמוקמב יתייה וליא"
 — ,ירהו .דובעל לוכי וניאו ןקז רבכ אוה ,אבאל

 ךממ דבכי אלו ,איה הלודג ךתרוכשמ — ,יתפסוה
 ,יתוא רקוח ליחתהו יניצר השעג יחא ."תאז תושעל

 םירבדה לש םפוסב .הלאכ תובשחמ ידיל יתעגה ןיינמ
 ־ושת ףטשבו "?תאז לכ ךל רמא ימ" :טושפ ינלאש
 ."ילש אמא" :יתינע ,ןהילע יתוואג הרבגש ,יתוב

 ,םהמ אצי .הלא ירבד ושעש םשורה המ ןיבהל רשפא

 תא לידגי ,גרוחה הנב ,לודגה יחאש השרד אמא יכ
 ¬יבת תא עימשאש יתוא הדמילו ,ונתחפשמל ותכימת

 לעו יחא לע הרביד אל םלועמ איהו !וינזאב התע
 לע החיש םוש יתעמש אל םג ׳הנטק איהש ותכימת

 תרחא ומצעל ריבסהל לוכי אל יחא םלוא .תיבב ךכ
 קחרתהו אמא תא םישאהו ,ויתולאש לע יתובושת תא

 ־וחמ״ה יתובושתב יתללוע המ ,יתוניבה אל ינא •הנממ
 .ןתוכזב תוחבשתו תוליהתל יתיפיצ ׳הברדא ,"תומכ

 תאשל דמעש ,יתדודמ םג קחרתנו םימיה וכרא אל
 חילצהו ,רבדב ברעתהל ץלאנ אבא .השאל ול התוא
 ¬גנשכ .תקולחמ עונמלו דוריפ לש הרשפ ידיל איבהל

 ,ונלדג ינאו יתויחאש רחאל ,תיבב תוחישב רבדב וע
 אלמלאש ,הירבדב תוכמות יתויחאו תרמוא אמא התיה
 רבדה היה אל ,"תומכוחמה" ,תובושתו החישה התוא
 ימא תחפשממ יחא לש תוקחרתהלו ערק ידיל עיגמ

 .יתדוד ןיבו וניב דוריפלו

 הקירמאב םיבורק

 אל איה .םינושארה היאושינמ תב ,דתיה אמאל
 יפמ יתעמשש םיזמר המכמ .קסנולפב ונתא הבשי
 תא בביח אל אבא יכ ,יתוניבה ,יתלדגש רחאל אמא
 חרכה אמא התאר םידליה ודלונשכו ,תאזה תבה
 דעבמ ומכ .ןאל יתעדי אל .תיבה ןמ האיצוהל המצעל
 יתעמשו רקובב םעפ יתררועתנש ,ינא רכוז לפרעל
 דרפיהל ואבש ,התבו היחא ,אמא ןיב יכב ךותמ החיש
 ,יתדוד לש התנמזה יפל ,קרוי־ויגל םתאיצי ינפל

 ־תיב ,דל היה ."םייח תושעל" קרוי־וינב החילצהש
 אצמת התב יכ התוויק אמאו ,הנעי־תב תוצונל תשורח
 ,הפיו הריעצ ,דתיה תבה .םייחב הכרד תא התרזעב

 הילע ורמשי םהש ,התוחאבו היחאב החטב אמאו
 ־בל הבל ,םכשה רקובב ,םוי ותוא םלוא .ןוסא לכמ
 .דוע התוא תוארל התכז אל איה .תוער הל אבינ םאה

 תוברתל האצי" התב יכ ,העידי הלביק ןמז רחאל
 התוא השריג ,םידלי ,דל ויה אלש ,הדודהו ,"הער
 האיצי התוא לש הביט המ ,עדונ ןמז רחאל .התיבמ
 הניב רשקה .יקלטיא םע הנתחתה איה :הער תוברתל
 לע הרכז הלע םעפב םעפ לבא ,ירמגל קתינ אמא ןיבו
 המיכסהש ,המצע תא םישאהל הלדח אל םימיה לכ .הבל
 ולאו .הייח ימי לכ דילגה אל עצפה .הקירמאל החלשל
 ,התיבמ תבה הקחרוה וללגבש ,אבא לע הלש הניטה תא

 .היתפש לע התולעהל הזיעה אלו הבלב קומע הריתסה
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 הדודה ונלצא הרקיב קסגולפב ונייח תפוקתב
 יברה לא האב איה .יתוחא העסנ הילאש ,קרוי־וינמ
 העיסנ התשע ךכ םשל .הרקע ■דתיה יכ ,"ןוקית" שקבל
 .קסנולפב ונלצא םג הרקיבו ,ןילופל קרוידינמ השק

 הרפיס יאדו ,תויחאה ןהיניב ורביד המ■ לע עדוי ינניא
 יכ ,ינא רכוז םלוא .התב תורוק תא אמאל הדודה
 .בהז םילבור השימח :הנתמ יל הנתנ ונתאמ הדרפיהב

 הנורחאהו הנושארה ,הנתמה תא ינממ החקל אמא
 ותכימתמ שילש ,הזכ לודג םוכס .יתודלי ימיב יתלביקש

 .אמא לש הקשמב ותעב רבד דימת היה ,יחא לש

 תאו תוידוס הפופא .דתיה תאזה הידגארטה לכ
 הקירמאב הנושארה םעפב יתייהשכ .יתעדי אל היטרפ
 .תינלופ הרביד דוע איהו ,תאז יתוחא םע יתיארתה

 רבכ אמא .יקלטיאל תינש האשינו הנמלאתנ איה
 הילע הניט יתוחא הרמש הארנכו ,םייחב .דתיה אל
 .היתורוק תא יל הרפיס אלו הילע הלאש אל יכ ,הבלב

 היפוי תותוא הינפב ורכינ דוע .יתלאש אל ינא םג
 ונל הרזו שדחה המלועב היורש .דתיה איה .התוזילעו

 .דוע היתיאר אל זאמ .ונמלועלו

 הרייעה יריעצ

 ¬יעצו םיריעצ ,הלש תורכמו םירכמ גוח היה אמאל

 יברעב תלייטמ ,םתא הלבמ .דתיה איה .הנממ תור
 ¬הו תושיגפה וברתנ דוחייב .ריעל ץוחמ ץיקו ביבא

 ,השישקה יתוחא השראוומ ונילא הרזחשכ ,םילויט

 התשע איה — השראווב םידומילב החילצה אלש רחאל
 ¬ילשה הקלחמב םג הראשנשכו ,היינשה הקלחמב םייתנש

 תא םלשמ היהש ,יחא טילחה — היינש הנשל תיש
 ¬צהש ,תרחאה יתוחא ליבשבו הליבשב דומילה־רכש
 הידומילל ףסכ איצוהל ןכתיי אלש ,הידומילב הנייט
 ,קסנולפל הרזח איה .דומלל ■קשח הל ןיאש ,הרענ לש

 .היסנמיגל בושל לכותש ,הדמלמ ליחתה ילש הרומהו
 ־תמודא ׳הפי הרענ ,היתונש ביבאב התיה איה םלוא

 .םייח־תאמצו גזמ־תזילע ,םייניע־תפיו רעיש

 םיריאשמ ויה .יניעב ןח ואצמ אל הלאה םילויטה
 תיבה תא בזוע היה אוה םג אבא יכ ,ידבל תיבב יתוא
 םירבח ינא םג יתאצמ דימת אל .ברע תחורא רחא
 ,אמא תא בכעל לדתשמ יתייה •ברעה תועשב קחשל

 יתוחא .יתורשפאב היהש המכ דע הליכאה תא יתכראהו
 ,ינפלש התה סוכ תא הכפה תחא םעפו ,תזגרתמ .דתיה
 ראבומאסה תכיפה ןיבו הזה השעמה ןיב היה עספכו
 דואמ הלהבנ אמא .ןחלושה לע דמעש ,חתורה (םחימה)
 תחא םעפו .יתוחא חור תרומל ,םעפה רחאתנ לויטהו
 אוה םג היה אל אבא .האירקב עוקש ידבל יתראשנ
 תא רומגאש ,הארנכ ,ובשח .הרוגס ,דתיה תלדהו תיבב
 דע אורקל יתכראה אל םעפה םלוא .ןושיל ךלאו רפסה
 תוזגרתהה וליחתה האירקה תא יתקספהשכו ,רפסה רמג

 ידבל ינבזעל אמא הלוכי הז ךיא .ילע םירבוג ןובלעהו
 השועו ילע תמחרמ ,דתיה אל ךיא ?רוגסו קיר תיבב
 יתחתפש דע התלע יתורמרמתה י יתוחא לש הנוצר תא
 יתצפקו — ׳א המוקב ,דתיה ונתריד — ןולחה תא
 יתעדי .התיבה האיבהלו אמא תא שפחל יתצרו הצוחה
 תרובח לא יתעגה הציר ךותמו ,םילויטה םוקמ תא
 איהש ,תונעטבו יכבב אמא לא יתלפטנ דימ .םילייטמה
 אמא .התיבה יתא בושתש יתעבתו ׳ידבל יתוא תבזוע
 ,יתוחא הירחאו .התיבה יתא הרזחו ינטיקשהל הלכי אל

 .סעכו תורירמ האלמ
 ,קיזוג םשב תויחא יתש ויה ימא לש הרובחב

 ,הלודג רצח םע ןטק תיב ונרוגמ־תיבל ךומס ןהל היהש

 רכאמהוש תויחאה ןכו :ביבא ימיב םיחרפו בשע הסוכמ
 לש ובורק ןב ,הרומה :הרייעבש היצנגילטניאה לכו
 בסומ) רודיזיא םשב ול וארקש ,םיובנירג םולש ,יבא
 ־ףא ,קרוד הנשקה ךרדב יל הארק אמאש ומכ ,(קחצימ
 קחצי בקעי יבר םש לע ,קחצי םשב יתארקנש יפ־לע
 שבוחה םג •התוואג התיה וילעש ,"ןילבולמ הזוחה"
 ,הרייעב רחא שבוח לש ריעצה ונבו ,ןייטשלקניפ

 ידוהי אפור) ימא תרובח םע םינמנ ויה ,׳ץיבודזורד
 םלוכ .(הפוקת התואב הרייעב ויה אל ןיד־ךרועו
 וארק ,ונתיבב ףרוחה־יברעב ופסאתנשכו .תינלופ ורביד
 םדא לש תומיאופה תא םהיניבו ,םיינלופ םירפס
 ¬בשקהש ,וז האירקמ ינורכזב ראשנ הברה אל /ץיבקצימ
 ¬צבקה) "ידאיזד" ןוזחה־רפסמ תחא הנומת קר .הל ית
 לש הנומת ,יבלבו יחומב העבקנ ,׳ץיבקצימ לש (םינ
 םינצבקהו ׳שחרתהל דיתעה םויא והשמל היפיצ ליל

 :רזוח טפשמב םדחפ תא םיעיבמ

 ...1פ שחלמ דחפ ,טקש

 ? הפ שחרתי ,הפ היהי המ

 ,ץיבודזורד .וז הרובחמ דואמ ,ןבומכ ,התנהנ יתוחא

 "יעב ןח אצמ אוה םגו ,הירחא ךשמנ ,הרובחבש ריעצה
 לע יתעדי רבכ תינלופב יתארקש םירפסה ןמ .הינ
 לא הנופ התיהשכ ,יתוחא לש הלוק־לוצלצמו ,הבהא
 איה םלוא .הבהא ןאכ תחמוצ יכ יתוניבה ,ץיבודזורד
 .הקירמאל ורגיה ותחפשמו ץיבודחרד .הלישבה אל

 *יינב התב םע הל היהש רמה הנויסנ רחאל ,אמאו
 רגהתו ץיבודזורדל אשנית יתוחאש המיכסה אל ,קרוי
 ¬ארה התבהא ירחא הברה הבצענ אל יתוחא םג .ותא

 .תאזה הנוש
 יתלדחו יתלדגש רחאל יב לפטל יאנפ היה אל אמאל
 תא הנממ ולזג הירכמ תרובחו תיבה־קשמ .תולחל
 לבא ,םירוסיס יל הרפיס קונית יתייהשכ .הנמז לכ
 הלש אבא תיב לע םג .םהמ רכז לכ יבלב ראשנ אל
 ־ילמ ךלמילא ׳ר לעו "ןילבולמ הזוחה" לעו ןילבולב
 ךכו .הרפיס אל •םימעפל םמש תא הריכזהש ,קסנא׳ז
 תא הביחבו תופוכת םימעפל ריכזמ היהש ,אבא םג
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 ¬תהב ףתתשהש הנב תאו רנחפ המלש ׳ר לש ומש

 — ,תוברקה דחאב לפנו 1863 לש תינלופה תוממוק

 לע אל םגו ,ורבעש םימיה לע םולכ רפסמ היה אל
 'לע תידוהיה הבשומה ,יראחוקב הב דמלש הבישיה
 ,ךכ־רחא יל עדונ הז לכ .רנזופ דסיש ,קסנולפ די

 אמא הרפיסשכו .ןילופ ימי ירבדב יתוניינעתה הלדגשכ
 ,הרות תחמש םויב "ןילבולמ הזוחה" לש ותריטפ לע

 וליגש יפכ — דרויה חישמה ינפ תא ליבקהל שקיבשכ
 ,תמו לפנו ותארקל תולעל הכז אלו — םימשה ןמ ול

 םויב הרכשל התש יברה :רמואו גלגלמ אבא היה
 םהייח ימיב ינאו .גרהנו ןולחה ןמ לפנ ,הרות תחמש
 תורצואה םילודג המ ,ללכ יתעדי אל אמאו אבא לש

 .םנורכזב םירומש ויהש ,הדגאו יווה ,הירוטסיה לש

 הלכשהל תרוסמ ןיב

 אל הרות יתוא ודמלב .ןטסילנויצאר היה אבא
 תוידומלתה תודגאה רצואמ תחא הדגא ףא יל רפיס
 ,רציש ומע שפנ לע ויתומחלמו השמ לע ,תובאה לע

 רבדמה רוד תא ליבוה הילאש ,ץראה ףס לע ותומ לע
 רבעל הבהא יבלב עוטנל עדי אל אוה .הנש םיעברא
 לבסהו הרובגה תולילעב תוניינעתה ררועל ,םודקה
 והשמ רסח יכ יתשגרה יתודליב דוע .יתובא־תובא לש
 םיגחהו תותבשה .תרוסמה לע הרימשבו ןידל ותונמאנב
 המשנ ויה תוללושמ לבא ,םתכלהכ ונתיבב ורמשנ
 תרדוחה ,תדחוימה הרישה תא םהב הסינכמה ,וז הריתי
 אבא יפמ יתעמש אל .ונורכזב קומע תתרחנו דליה בלל
 "רדס״ה לילב הדגההו שודיקה ,תוכרבה החא ןוגינ ףא

 ,תוריהמבו הליגר הרבהבו טושפ לוקב וארקנו ורמאנ

 השק הדבעש ,אמא .םינש לש לגרה ידי־לע התנקנש
 ,התדובע רמג םע הפוג לכ הצחר ׳םיגחו תותבש יברעב

 הכרע ,בוט־םוי ידגב השבל ,השדקתנו הרהטינ וליאכ
 התיה הנכומ .םהילע הכריבו תורנ הקילדה ׳ןחלושה תא
 ןיינמל ךלוה םימעפל היה אבאו .בוט־םויו תבש תלבקל
 שדקמו ואסיכב בשייתמ היהו ,תיבב ללפתמ וא ללפתהל
 אלו הדימעב ןייה לע שדקמ היה גחב קר .הלחה לע
 יגיגחה סקטה שוח .ונחנא םג דומענש שרוד היה
 לדבהה ,ול ויה םירז תויגיגחהו הריתיה המשנה תשגרהו

 .ןטק היה גחהו לוחה ןיב
 לש הריווא ונתיבב הרבג םיארונה םימיב קר
 תטשוקמ הנבל הלמש תשבול ,דתיה אמא .השודקו גח
 תכלוהו ,היתולולכ םוימ התא הרומש התיהש ,םירחת
 לש לוחה תא טשופ היה אוה םג אבאו ,הליפתה־תיבל
 יתוא חקול היה אוה .גח תשודק שבולו םימיה לכ
 אל הליפתה םלוא .ודי לע ינדימעמו הליפתה םוקמל
 םידוהי אלמה ,הליפתהדויב הארמו ,יבל תא הכשמ
 אל ,הלומה לוקב ןזחה ירחא םירזוחה תותילט יפוטע
 ימוקממ יתקמחתהו העשה הכרא אל .יתושגר תא ררוע

 תדרח התואל יתיכז אל .הצוחה יתאציו אבא די לע
 ךכ־רחא ןהילע יתארקש ,חורה תוממורתהו השודקה

 •תונורכזבו םירופיסב
 יתדה יווהל םינשה םע יבלב ךלהו רבגש שגרה
 יתשגרה .שאר תלקה םושמ וב היה ונתיבב רמשנש
 .הדמולמ םישנא תווצמ ,לגרה אלא הלא לכב ןיאש

 אפור היהש ,אבא לש ריעצה ויחא תא יתרכהשכו
 יל הררבתנ ,אבא גהנש הממ תרחא ותיבב גהונ היהו
 רבדש ןבומ .ונתיב לע לוחה תא הטילשהש ,הביסה
 לבא ,קסנולפב יתודלי תפוקתב יל ררבתנ אל הז
 ־תשגרה רבדה תא יתשגרה הפוקת התואבש יל המדנ
 ,ותרזע לע םיעטוקמ םירבד רפסמ היה אבא .המ

 ץורפיש ,תובר םינשב ונממ ריעצה ויחאל טישוהש
 .ויתומא ׳דל ץוחמש בחרמל רובעיו שרדמה־תיב ילתכמ
 ,םינש ח״י ןב ותויהב היסנמיגל ןנוכתמ ליחתה ידוד

 סנכנו התוא רמג ,תינימשה הקלחמל תוניחבב דמע
 רפסה־תיב — הארקנש ,השראו לש הטיסרבינואל אל
 ועירכה .גרוברטפב יאבצה יאופרה דסומל אלא ,ישארה
 לש הפוקת התואב .אבצה ןמ רורחיש יקומינ יאדווב
 תא בזעש ,ריעצ ידוהי היה ינשה רדנסכלא תוכלמ
 לבקתמ בור יפ־לע ,הלכשה הנקו שרדמה־תיב ילתכ
 הרזע ללגבש רשפא .הרזעמ הנהנו תוחותפ תועורזב
 יאופרה דסומב ידוד רחב ,הידנפיטס תרוצב הנתינש ,וז
 תונייטצהב וידומיל קוח תא רמג אבא לש ויחא .יאבצה
 הגרדמ הלעו םינש ךשמב וב תריש אוה .אבצל סנכנו
 ¬תיש ול ועיצה ,לארנג תונמתהל היה ךירצשכו ,הגרדל

 ןתחתה ,ףולא תגרדב אבצה תא בזעו בריס ידוד .רצנ
 .חתנמ אפורכ השראווב דבוע ליחתהו הינודנ לביקו

 .הוואג ךותמו ,תיבב םעפ אל אבא רפיס הז לכ

 ויחאכ ריעצ אבא היה וליאש ,רופיסה תמיענמ היה רכינו
 תורצו החפשמה לועו וליגש אלא .וכרדב ךלוה היה
 ומלועב ראשנ אוהו ׳ודעב ורצע םינושארה םיאושינה

 .בחרה םלועה ירעש תא חתפ וידלי ינפל .רצה

 "הריפצה״ו "ץילמה"

 אל אבא .יל היה רז אבא לש וירכמו וידידי גוח
 ¬ומש ףא .תוקוחר םיתעל אלא התיבה םהמ איבמ היה

 םיובנירג םולש ונבורקל טרפ ,ינורכמ ורמשנ אל םהית
 ,"הטוקולוק״ה ידימלת לע .חמצ תחפשמו ,ןירג רודגיבאו
 וב דמילו אבא ידי־לע דסונש "רדח״ה ותוא ,רמולכ
 לעו ,הצרעהבו הביחב וריכזמ היה אבאש ,למייח ׳ר
 אלו יתעמש אל ,"הישוחו המכח ירחוש" הרבחה ירבח
 רחאל קסנולפ תא ובזע םהמ םיברש ינא רעשמ .םולכ
 םסחימ׳ .רצה םמלועמ ל״נה רפסה תיב ידי־לע ואצוהש
 םהירוה תא םירקבמ ויהשכ ,אבאל םהמ םידחא לש
 ול ורכז םהש ׳רעשל ינא לוכי ,יתודלי ימיב קסנולפב
 ־חלמ לע ."הטוקולוק״ה רדחב םדומיל דסח תא אבאל
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 ,רפסל אבא בהא אל הלכשהה דעבו תודיסחה דגנ ויתומ

 תא וויעש ,םינבר דע וירמאמ לע רפיס אלש םשכ
 תא בישהל וקבאמ לעו ,הנוגעו ןיטיג יניינעב ןידה
 "ץילמה״ב אבא לש וירמאמ תא יתאצמ .ונוכמ לע קדצה

 .ותומ רחאל ויתוריינב יתטטיחשכ קד
 תאו בולוקוס לש "הריפצה" ידיסחמ היה אל אבא
 ןותע לע םותחל יתיצרשכ ."ץילמה״ל חלש וירמאמ
 ויתונוילגש יפ־לע־ףא ,"ץילמה" לע אבא ץילמה ,ירבע
 ,םתעפוה רחאל ישילשה םויב קר ןילופ ירעל םיעיגמ ויה

 ־יפצה״ב .ינשה םויב — השראווב האציש ,״הריפצה״ו
 האר אל היכרועבו ,קדצל םחול ןותע האר אל "הר
 םינברה ויבמ .םידיסחל ולגתסי אלש שפנ־יזע םישנא
 -ילעבו םיקידצב .אנטוקמ עשוהי ׳ר לע הצרעהב רביד

 ויהש ,תולפתה תונומאה לכב ןכו ,לזליז םיתפומ
 .םעה יטושפ ןיב קר אל םימיה םתואב דוע תוצופנ
 יתיב ינפ־לע הלילב רבע םעפ יכ ,רפסל בהוא היה
 יפל .הרותל תולעל ומשב ול םיארוקש עמשו תסנכה
 בורקה ותומל קהבומ ןמיס וז האירק התיה םעה תנומא
 ,תוצרא ימע" :הנע אלא להבינ אל אבא .ארקנה לש
 ,םיתמה ןיב אובל ןהוכל רוסאש םיעדוי םכניא םולכ

 "?ןהוכ ינאו
 ימצע עיקשמ ינא ךיא ,בר רעצב הארש ינא חינמ
 ־צניג ןרהא יכדרמ לש ורפס .םיינלופ םירפס תאירקב
 תורפסה םלוע תא ינפל חתפ אל ןואילופנ לע גרוב
 ,ול םימוד םירפס ויה אל אבא לש ותיירפסבו ,תירבעה
 ,המודכו "קחצי תדיקע״ו "םיניע רואמ״כ המכחה ירפסו

 ךשומ רמוח ויה אל לזייו לש "תראפת יריש" וליפאו
 .רשעו עשת ןב רעב בל

 יתארק ,רפסה־תיבב יתרקיב .ישפנל יתבזענ ךכ
 יתצצורתהו ,ימא תיירפסב יתאצמש ,םיינלופ םירפס
 .יתאירקב ינכירדה אל שיא .ידבלו םירבח םע הרייעב
 ןבומ .ימ םעו ץצורתמ ינא ןכיהל ,ינלאש אל שיא
 תונטקה היתורצו החפשמה ייחו תיבב הריוואהש ,וילאמ
 םלוכ — יתיארש גהונהו יתעמשש תוחישה ,תולודגהו

 .יתכרדוה אלו "יתכנוח" אל לבא .ילע ועיפשה

 תינלופה תוברתה תעפשה

 רבדה יל הלע אל .יתנייטצהו יתדמל רפסה־תיבב
 ירפסב האירקה .ןורכז־לעבו הגשה־ריהמ יתייה .ישוקב
 תודלותמ םיירוטסיה םירופיסב םגו תועסמו תואקתפרה
 — רועה־ימודא תומחלמו הקירמא שוביכמ ,תפרצו ןילופ
 תא הקימעהו יקפוא תא הביחרהו יתועידי תא הרישעה
 רידצמו ןטק רפס םיינלופה םירפסה ןיב יתאצמ .יתושגר
 יתארק .םידליל םידבועמ םיזונגה ך״נתה ירופיס —
 יתדמלש םירבדה רכז תא יב קזיח אוהו בר ןיינעב ותוא
 אל תירבעה יתלכשה .םהילע ףיסוה דועו אבא יפמ
 רחאל "רדח״ב ודמלש ,ירבח לש וזמ התוחפ התיה

 ןגיוא ,המוידו רפוק ירפס .רפסה־תיבב םדומיל רמג
 ירפס ,םירחאו וגוה רוטקיוו סנקיד ,טוקס רטלאו ,ויס
 ׳ץיבקצימ יריש לע ףסונ ,םירחאו יקסוב׳ז ׳יקסבשארק
 ורישעה ,ימא תרובח ףסאתהב ונתיבב וארקנש ,יקצבולסו
 -למבו תפרצו ןילופ ימי ירבדב תויללכה יתועידי תא
 וחקל םהירוביג .םיאכודמה םימעה לש תוריחה־תומה
 ¬וכז לע ומחלנש ,םינלופל הביח יב וררוע ,ישפנ תא

 יבהואו חורה יזילע ,שפנה־יזע םיתפרצל ,םהיתוי
 ינולאששכ .יתופיאשו יתומולח לע ועיפשה ,שפוהה
 יתייה ,לדגאשכל תויהל הצור ינא המ ,םימיה םתואב
 יצה לש לארימדא" :תוראפתהבו תיתודלי הוואגב הנוע
 קוחצ ,ןבומכ ,תררועמ התיה יתבושתו — ״!יתפרצה
 .הוואג אלמתמ יתייהו ךכב יתשגרה .הביחו ןוצר לש

 ורפיס .טעמכ אלפ־דלי לשכ הרייעב ימש אצי
 -תיבב הנושארה הנשב דמולו שש ןב יתויהבש תיבב
 בתכו םייממעה רפסה־יתבל חקפמ וב רקיב ,רפסה
 ¬ידיו םילודג תונורשכ לעב דליב לקתנש ,רוקיבה־רפסב
 ותוחתפתה קיזת אמש ששח וב ררועש ,תובר תוע
 םע ונמנש ,קיזוג תורוחבה יחא .ותואירבל תילכשה
 עקתשהל הסינ וא רוקיבל אבש ןיד־ךרוע ,ימא תרובח
 ורצע תחא םעפו .ריעה טפושל רפיסו ילע עמש ,הרייעב
 .ןילופ תורוק לע החישב יתא וסנכנו בוחרב םהינש יב
 לש ןורחאה ךלמה לע ינולאשו ,תובושתמ ונהנ םה
 ,הברה בושחל ילב יתינע .יקסבוטאינופ באלסינטס ,ןילופ
 םהיתובל תא יתשבכ וז יתבושתב .דגוב היה אוהש
 םא ,אוה ■קפס ,תיבב םירופיסה אלמלא .םייטוירטאפה
 ועמש אבאו אמא לבא .ינורכזב םירמשנ ויה םירבדה
 ,יתוחכונב םהירכמל תיבב ורפיסו ׳םהירכמ יפמ םהילע

 .םהיפמ ,ינורכזב ועבקנ ךכו
 .ירמגל םירחא םישעמו םירבד ורמשנ ילש ינורכזב

 עבמה קיחב

 ילוא ,הקנולפ היה ומשש לחנ םרז ונתרייע די לע
 :ךפהל ילואו ,קסנולפ םשב הארקנ הרייעהש םושמ
 לכ ,דתיה ץיקה ימיב .לחנה םש לע הארקנ הרייעה
 ךותב רשגה די־לע לחנב תצחרתמ תידוהיה היסולכואה
 .ןטק יתייהשכ התא יתוא תחקול ,דתיה אמא .הרייעה
 וצחרתה םישנהו ,קסנולפב םיעודי ויה אל ,דצחר־ידגב
 ,אבאו ,םירבגה תרזעל יתרבע יתלדגשכ .הליל־תנותוכב

 יתלחתה .ילע חיגשה ,םיצחרתמה ןיב אוה םג היהש
 דע .ידיב רבדה חילצה אל בר ןמז .תוחשל דומלל
 םימהש עתפל יתשגרהו לחנב תכלל יתקחרה םעפש
 םימה ךרד שמשה תא יתיאר .תוחוקפ ויה יניע .ינוסיכ
 ידיב םימב הכמ יתלחתהו דחפ יתוא ףקת .הקורי איהו
 "ריחשה דוס יל הלגתנ ךכ .םהינפ לע יתפצש דע ילגרבו
 יתדמל .םיחופנ םירודכ תרזעב ותולגל יתלוכי אלש
 יתויחאו אמא ואב ,תיבב רבדה תא יתרפיסשכ .תוחשל
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 ,םירבגל הצחרה םוקמ אצמנ ותברקבש ,רשגה לא

 החוש ינא ךיא ,תואלפתמו תוטיבמו תודמוע ויהו
 .הקנולפה לש םיברה םימב

 םימב םיעושעשלו הייחשל ץיקב שפוחה־ימי יל ויה
 םימב תופילח יתבשי תועש .לחנה תפש לעש ,לוחבו
 שלפתמ ,יקנו ץחורמ םימה ןמ אצוי יתייה .לוחה לעו
 ,התושו לבוט ,םימה לא רזוחו ילוכ ךלכלתמו לוחב

 םחל תונקל אמא יתוא החלש םעפ .הלילח רזוחו
 תוחשלו ץחרתהל ,םימה לא ינכשמ ירצי .רקובה תחוראל
 ךא .התיבה םחלה םע בושל יתרמא ךכ־רחאו .תצק
 ¬ילש החכשנ ,םיגנעמהו םירקה םימה לא יתסנכנשכ

 ¬תמו אצויו החוש :יכרדכ גהונ יתלחתה .יבלמ יתוח

 ¬יליב .שלפתמו אצוי בושו החושו םימל רזוחו לוחב שלפ

 .שוב דע יל וכיח תיבבו ,תועש לע תועש םימיענב ית

 יל םיגאוד וליחתה ,יתרזח אלו תועש המכ ורבעשכ
 'רסחו זילע לחנה תפש לע ינואצמו ,ינשפחל וכלהו

 יתבערהש ךכ לע ,ךיאו יתשנענ םא רכוז יניא .הגאד
 יל וריכזה תובר םינש םלוא .יתויחא תאו אמא תא

 .אמאל יתגאד־רסוחו יבל־עורו ינווע תא יתויחא
 -תיבב ונגהנ .םינשה ןתואב יתרכה רעיה תא םג

 תותיכה ידימלת לע לטוה .הנשה רמג תא גוחל רפסה
 םילעב ,םיפנעב דומילה־רדח תא טשקל תוהובגה
 ,הרייעה תבריקב אצמנש ׳רעיל םיכלוה ונייה .םיחרפבו

 םיטשופ ,םילע ילעב םיפנע םיפסוא ,םיצע לע םיספטמ
 הפצפצה ילעמ םירז םירזוש ,רב־יחרפ םיפטוקו תודשב
 יציפמ םיפנע םילתכה תא םיסכמו דומילה רדחב םילותו
 ונחמשו רעיל הכילהה ונילע המענ .הדשהו רעיה חיר
 ¬ובג םיצע לע ספטל ,ונל הנתינש וז תורשפאל דואמ

 ,םיצצורתמ ונייה .רעיב תודחא תועש תולבלו םיה

 והערמ■ שיא םיאבחתמ ,דהה תא םיררועמו םיקעוצ
 ¬הל םיבישקמו תולוק ילוקב והער תא שיא םישפחמו

 .םיעתמה םיד
 ¬ומש קר .רפסה־תיבב ירבח םע יתדדייתה אל

 ,ץיבודזורד :ינורכזב ורמשנ םהמ השולש לש םהית

 ררועו ימא תרובח םע הנמנש ,רוחב ותוא לש ויחא
 ,טאלבנזור ןואיל ;הנושאר הבהא הרוכבה יתוחא בלב

 לש תוהובגה תותיכב יתויהב םיבתכמ ונממ יתלביקש
 םולכ אלו רכוז יניאש ,גרבנזור ישילשהו ,היסנמיגה

 .וישעמ לעו וילע

 םינלופ םירענ םע תורגינו

 בוחרב .ברק לש תושיגפ יל ויה םיינלופ םירענ םע
 -תיב אשנתה קסנולפב תונורחאה וניתונשב ט ונרגש

 ויתודש ולבג וירוחאמו ,הרייעב ילותאקה הליפתה
 ןמזב .תסנכה־תיב בוחר לא אצוי היהש ,ידוהי בוחרב
 ביבאב וא ץיקב הז היה םא ,עובקל לוכי יניאו ,םיוסמ
 ,םירענ לש הרובח תפסאתמ התיה ,ךכל ונעגה ךיאו

 הניתמה םשו ,הליפתה־תיב ירוחאמש הדשה לא תאצוי
 .םינבאב ברק ליחתה .םיינלופ םירענ לש הרובח הל

 ויה אלו תועיגמ ויה אל דצ לכמ תוקרזנה םינבאה

 דצל ברקתהל וזיעה אל םידדצה ינשמו .תועגופ
 גהנ ,תותבשה ימיב ונקחישש ,הזה "קתשימה" ."ביוא״ה
 םינכשה ןמ והשימ יאדו .קספש דע םידחא תועובש
 ןבא .דתיה וליא ,ויתואצותל להבנו רבדב חיגשה
 הזבו ,ונתוא שרג אוה .הליפתה תיב לש ןולחב תעגופ

 .ןוסאמ ונתואו הרייעה תא ליצה
 ׳הרייעה הצקב .ידבל יתייה הינש ברק־תשיגפב
 לודג ףירצ אצמנ ,יבאלסובארפה הליפתה תיבל ךאוב
 .תולמעתה ירישכמ ודי לעו םיבדנתמ שא יבכמ לש

 ויהו םוקמה תא דואמ םיבבחמ ויה םינלופה ידלי
 תא יתאצמ ינא םג .וב ודמעש םירישכמב םילמעתמ
 םידלי לש הרובח יתאצמו יתאב תחא םעפ .בוט םוקמה
 חולב םידרויו םילוע .תומלוסה לע םיספטמ םיינלופ
 ־רנעתמו םירישכמה ןמ תונהיל ינא םג יתיצר .עפושמ
 רבדה עיגהו יל ושרה אל םידליה .תולמעתהה תוג
 ינפ .םוקמה ןמ יתזז אלו דומעב יתזחא .תוכמ ידיל
 הרובחה הרבג רבד לש ופוסב .םד בוז דע וטרשנ יפאו
 התארשכ ,הלהבנ אמאו התיבה יתבש .הינפמ יתחרבו
 הלאש ,היתמחינ יתוא הצחרשכ .םדב םיסוכמ ינפו יתוא
 .םהילע רעטצהל ןיאו ,הרובג ינמיס ,דובכ־יעצפ םה

 ;העגרנו ,תוטירש אלא הלא ןיאש תעדל החכונ אמא

 ויהו ,ילש דובכה־יעצפ לע קוחצב הרפיס דכ־רחאו
 .תיבב רבד־םשל םירבדה

 קסנולפב ןורטאית תוגצה

 םא רכוז יניא הדונ ידוהי ןורטאית הרייעל עיגה
 וא ,התא יתוא החקל אלו ןורטאיתב הרקיב אמא
 ."תינוגראה" הגצהב תוזחל הל דובכ־תותיחפל הבשחש

 הבשחמה התלע אל אבא לש ובל לע יכ ,וילאמ ןבומ
 ןומהל ויתוגצה גיצמה ׳ןורטאיתל ךלי אוהש ,"הרזה"
 יתיאר .הלא תוגצה אקווד וכשמ יתוא םלוא .םעה
 שא־יבכמ לש ףירצה ביבס םיבבותסמ םיבר םידלי
 םהש יתיאר .ויתוזחמ ןורטאיתה גיצה וב ,םיבדנתמ
 תונקל ףסכ .םלואה לא םיבנגתמו םיסיטרכ םינוק םניא
 אבאמ שקבל יתזעה אל ,ןבומכ .יל היה אל סיטרכ
 הראשנ אלו ,ןורטאיתל סיטרכ תונקל ףסכ אמאמ וא
 .םלואל בנגתהל וחילצהש ,םידליה ךרד אלא ינפל

 ינפל םלואל הסינכב הרימשה .םהומכ אופיא יתישע
 ¬כנה ןיב בנגתהל היה רשפא יאו הלועמ התיה הגצהה

 .וסיטרכ תא תוארהל םנכנ לכמ ושרדש ינפמ •םיסנ
 אלו ,הינשה הכרעמה ינפל ילזמ תא תוסנל יתצלאנ

 .תישילשה הכרעמה ינפל קר ילזמ יל קחיש .יתחלצה

 ¬אר תא יתיאר אל ."תימלוש" הזחמה תא וגיצה

 היה קזח .תונורחאה תוכרעמה יל ומסק לבא ,ותיש
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 הב דגבש ׳תימלוש לש הללמואה התבהא לש םשורה
 ,םידעהו הארונהו הלודגה ותעובש ףא לע ,הבהאמ
 .יבל תא וחקל םינוגינה םג .הנבלהו ראבה ,ודגנ ודיעהש
 ¬אשנ המ םושמ ."אבכוכ־רב" התיה הינשה הגצהה

 קוחצ הררועש ,סונילולו סופאפ ןיב החישה ינורכמ הר
 יתקחצ לבא ,החישה ןמ יתוניבה הברה אל .להקב בר
 ראשנ הזה הזחמה ןמ יכ ,רבדה רזומו .להקה לכ םע
 ,ינוימד תא ביהלהל היה ךירצ ירהו .םומע ןורכז קר יל
 הבורק ,דתיה םמע תוריח ןעמל םידרמתמ תרובגש
 ־וותה וז התיה .יתארקש םיינלופה םירפסה ןמ יבלל
 לואגל הסינש ,חישמ לש ותומד לא הנושארה יתועד
 דע .הנורחאה ותדוצמ לע וניגהב ללח לפנו ומע תא
 אובישכ" .חישמה תומי לע תוצלה קר יתעמש זא
 רבדהש שיגדהל ושקיבשכ ,רמול םיליגר ויה "חישמה
 יח חישמ לש ותומד יתיאר הנהו .םלועל הרקי אל
 .וב ודגבש הדיגב בקע ללח לפונו ומע ןעמל םחלנו
 לע העיפשה אל וז הנושאר הרכה םא ,עדוי ימו

 ויה אלש ,יתנבה לעו תויחישמה תועונתב יתוניינעתה
 וחילצה אלש ,םעה ירוביג אלא ,םיאמרו םילכונ הלא

 .ותולגמ ותוא לואגל םהיצמאמב
 ,קצולפל ונתעיסנ ינפל םינורחאה םימיה ןמ דחא םוי

 םוקמל יתעגה .ץיק לש ברע היה .תודשב ידבל יתלייט
 ,הברה יתבשח אל .ריעז םגאל הבחרתה הקנולפהש
 יבג לע ןדקרפ יתבכש .םימל יתסנכנו ידגב יתטשפ
 ,ידבל יתייה •תעקושה שמשב תוצוענ יניעשכ ,יתיחשו
 ,השגרה אלמתנ יבל .הביבסה לכב התארנ אל היח שפנ
 ,תוגונ תוהימכ ,םירורב יתלב םיעוגעג .יהמ יתעדי אלש

 יניא .בוצע ךכ לכו בוט ךכ לכ ,יל היה בוט לבא
 הררוע שמשה לש התעיקש .םימב יתיליב ןמז המכ רכוז
 יתשבל ,םימהמ יתאצי .םימיענהו םיגונה יתומולחמ יתוא
 ןדקרפ החוש רענ לש הנומתה םלוא .יתכלהו ידגב תא
 התרחנ — תעקושה שמשה לא טיבמו תודש ןיב לחנב
 ,לחנה ןמ ,קסנולפמ יתדרפנ ךכ •הזה םויה דע יבלב

 .הגאדה תלוטנ יתודלימ ,היתודשמ



 איבל המלש

 םירוענו תודלי תונש
 רפסה רותמ םינושארה םיקרפה תא םיאיבמ ונא
 ,רבחמה .איבל המלש תאמ "שיל םולש לש ותילע"

 ,דורח־ןיע ידסייממו קסנולפמ הינשה הילעה ישנאמ
 הלא םיקרפב ראתמ ,הזה םויה דע בשוי אוה הבש

 האמה ףוס לש תידוהיה קסנולפ עקר לע וירוענ תא
 .ונלש האמה תישארו ט "י ה

 םהיתומש םיילושי־תורעהב ונייוצ רבחמה תושרב
 תומשב וארקנ רוקמבש ,רפסה ירוביגמ המכ לש

 .םייודב
 דפסה תכרעמ

 ןושאר קרפ

 ותודלי תישאר
 וז התיה אל םלוא .םיינעה״ינבמ ואצומ 0 שיל םולש
 אלא ,שפבו ףוגב תונוונתה ידיל האיבמה תוינע התוא
 םימעפו תוממוקתהו תודרמתה ידיל םימעפ האיבמה תוינע
 ידיל םימעפ ,קדצל תווקת ידילו רתוי״בוטל םיעוגעג ידיל
 תוקמעתה ידילו ןידב״הדירמ ידיל םימעפו ןידהדוקדצה

 .םרשאמ םייחה תרהט ךורע ןיאל הלודגש העדותה
 לש תוחקפו ותנומאל דרח ,היה ןדמל ידוהי 2ויבא
 "טיידנאט" טייח היה ויבא־יבא .וינפ לע היורש םכח״דימלת
 לכויש דבלבו החפשמה ינב לכ יפמו ויפמ לכוא ךשח ,ינע
 הרותל ,רתויב וילע וצילמה םידמלמהש ,הז ונב תא ךנחל

 .םיבוט םישעמלו
 ויבא דצמ ובס לש ותוינעב שיל םולש התע רכזנשכ
 וניא (התללק העיגה המ דע ןיבה אל ותודלי ימיב)
 הנה .תאזכ תוינעב דומעל היה רשפא דציכ ,ללכ גישמ
 ,תכלכולמ הליפא הטמיס התוא לא ויתוגורכז ותוא םיאיבמ
 ,דתיה וז תימינפ הטמיס .תסנכה״תיב בוחרמ הפעתסהש
 ןיחישהו תורובהש אלא ,תוקוחש םינבא תפצורמ םנמא
 דימת םיאלמ ויהו דמועו םייקה ףוצירה ןמ םיבר ויה
 ,ףוצירה יקלחבש םינבאה ויה ןכו .הנחצ הלעמ ינועבצ ץוב
 לש ןיכפושה יממ ,רוחש״דורןו םודא־לוחכ 'דימת תועובצ
 תוברוחב וררוגתהש םינשי םידגבו םידבל םיעבצ המכ
 .וזמ וז ופעתסהש ,וללה תואטמיסה ךותבש ץעה״יתב
 הנעשנ ןהמ תחא לכש תומוק יתש ילעב םבור ויה םיתבה
 הטמיסה לש דחא דצמ .ררופתת אלש הב הקיזחהו התרבחב
 ,תיבל תיבמ םיבע ץעדוואסנולכ םיעובק ויה רחאה הדצל
 הזל הז םיבירע םיתבה ויה ךכ .תונוילעה תומוקב ךומתל
 ,םהיאטח לע הזל הז לארשי לש םתובירעכ ,וררופתי אלש

 .םתסנרפ לעו םמויק לע
 ולעו ,התיה הינשה המוקב אתבסו אבס לש הרידה
 תייה בייחו .לפא ןורדסמב תועובק ,תורובש תוגרדמב הילא
 ךילגרש ,תוריהזב תוגרדמב תולעלו ,הליפאל הליחת לגרתהל
 תאצמו וז המוקל תילעשמ .םיבלשה ירבשב הנלשכת אל
 םייונב ויה ובש ,דחא רדח תב הרידל תסנכנ ,תלדה תא
 אלש ,רדחה־םומיחל םינבל״רונתו דימת םינשעמ םייריכ
 לומל .רתויב םירקה םימיב אלא הקסה לש םעט םעט
 הילעמש ,דאמ הבחר ץע״תטימ הדמע םייריכהו רונתה
 ןהידייישעמ ,תותסכהו םירכה תומוק״תומוק םיעצומ ויה
 הטימ ןיב .םימדוק תורודמ תותבס לשו וז אתבס לש
 ,ןונזמ־ןורא ןיעכ ץצח רונתהו םייריכה ןיבו וז תעצומ
 .םיימוי וא םויל ןוזמהו לושיבהו לכואה יליכ וקזחוה ובש
 ,םילודג תונולח ינש םיעורק ויה רדחה לש ומורדב
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 חק ףא םדעב רדח אל ,םיימורד ויהש יפ־לע־ףאו ,ךרעב
 םיבורק ויה בוחרה לש רחאה דצמש םיתבה .דחא שמש
 שמשה רוונסת אמש ששח ררועתה אלש ,תונולחל ךכ״לכ
 יתש ושקשיקו ודמע וללה תונולחה די־לע .םייניעה תא
 הב רפתש הינשהו אבס הב רפתש תחא ,הריפת״תונוכמ
 םדא רבעמ ידכ הטעמ הציצחב ,תונוכמה ינפל .ורזוע
 "תריזגל לודג םיטייחךחלוש םוקמ ול אצמ ,דבלב דחא
 .אתבס לש הימעטממ תולדה תודועסה תכירעל םגו םידבה
 םהבש ,םיפדמ המכ םוקמ דוע םהל ואצמ רדח ותואב
 "ירוזחמ ,הליפת״ירודיכ ,אבס לש ןיליפתו תילטה םילטומ ויה
 תוניחת המכו "הניארו הניאצ״ה ,הלב "בקעי־ןיע" ,םיגחה
 .םינקזה ינש לש םיהוהמה תבשה״ישובלמ ןכו ,אתבס לש
 קושה״ימיל היושעה הרוחס תריבצל םיפדמה ושמיש רקיעב
 ובבותסה דיא .הכאלמה ךרוצל הפקהב םייונקה םידבלו
 "רדחב םייחה םישנאה םלמע תעשב ורש ףאו ולמעו
 .וישכע וניגשומ יפל תאז ןיבהל דשפא״יא ? הזה תואטורגה
 המכ) תחא תבו םינב השולש ודלונ ובש רדחה הזו
 תשרומ ,תוטייחל וכנחתה םיינש ;(םתודליב ותמ םידלי

 תזרכה יפל — הפוחל תבהו ,תווצמלו הרותל דחאו ,םהיבא
 .הריציה םדוק םוי ׳מ ךאלמה

 המכב תדבוכמה ,ותנקז תעל שיל םולש לש ונורכז
 וינקזדוריד לש גגה״תיילע לא וכילוהל ףיסומ ,םינבומ
 םיחופת ףרוח לכ תארקל האלמנ וז גג־תיילע .ותודליב
 ידימ ץיק לכ רכוח אבס היהש םינגה ןמ םייפרח םיפגאו

 "תנשש ןאכמ .קושב םרכמלו םהיתוריפ ףוטקל . ,םיצירפ
 :תווש אל תונוע יתשל הקלחתה םינקזה ינש לש םתסנרפ
 לע רומשל רמחה ןגב ובשי םהבש ,ץיקה ישדח תעברא
 תנומשו ;םתלשבה ןמז אובב םיצעה ןמ םרישהלו תוריפה
 תכאלמב םתרידב וקסע םהבש ,ביבאהו ףרוחה ,ויתסה ישדח

 .תוטייחה
 "תופוקתב ולח אתבסו אבס לצא דליה לש וירוקיב רקיע
 םתרידדויילעו ,קינחמה םרדחב תוטייחב וקסעש הנשה
 םירקמ המכ הז ללכמ םיאצוי .םייפרח תוריפ האלמ התיה
 ויבא ריתה ,ךכב ךורכה הרותה״לוטיב ףא לעש ,םידדוב
 בוהאה דכנה תא םתא תחקל םינקזה וירוהל דליה לש
 החמש ימי ויה ןגב דליה לש ותוהש ימי .רמחה םנגל
 עפש תא ליכהל הלכי אל דליה לש ושפנ וליאו ,םינקזל
 עפש תאו ,היוצמה ותייאר ירדגל ץוחמ ויהש תוארמה
 "יסומע םיפעוסמה םיצעה וילע ועיפשהש תויזההו תומולחה
 ןכו ,םירפצה יפלא תויפמ םיפוצפיצה לובמ תאו ,תוריפח
 היהש םידחפהו םיזרה״בר טקשה תא ליכהל היה לוכי אל
 תא ףקת םינקזה לש הלודגה םתדרחל .ןגה לכב יורש
 תוארמה עפשמו תואתשה בורמ הארנכ ,לק םוח דליה
 "רהה ומא תועורזל ,הריעה רזחוה הרהמ דעו ,תומולחהו
 הנקסמה םלוא ,היה אלכ היהו דימ ףלח םוחה .(3הד
 קחרה הזכ חורפא חולשל רוסאש תחצינ החכוה :ה־תיה

 .. םייוגה לש תוערה םהיניע ןיבל ,תיבה ןמ
 ינפל םימי המכ םירזוח אתבסו אבס ויהשכ ןכ אל
 םייפרח םיסגאו םיחופת תונועט תולגעב םיארונה םימיה
 ותחמשל ץק היה אל ,הביבסה לכ לע בוטה םחיר וציפהש
 ראש ןכו ,הזה דכנה .ותושגרתהלו ותולעפתהל ,דליה לש
 קחרה אל הרבע "רדח״ל םכרדש ,וידוד ינבמ םידכנה
 תאו םיינחירה תוריפה עפש תא וארשמ ,אבס תרידמ
 דפמו םינטק םיסנפ רואל ,תורימה תאלעהו הברה הנוכתה
 ךרדב התע םהש ירמגל םתעד החסוה ,גגה־תיילעל ,םיחי

 ."רדח״ל

 .ןמכלב תיבל הרש (3
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 ליבשב םלמעמ םינפתמ אתבסו אבס ויה העש התוא
 קבחלו םיינחירו םיבוט תוריפ םידכנה לש םהיסיכ אלמל
 םנבמ דכנה תא — םלוכמ רתויו ׳םלוכ תא םהיתועורזב
 ותוכזבו הזה םלועב םהלש "תחנ״ה אוה־אוהש ,ןדמלה

 .ןדע־ןגב קלח םהל םג חטבומ
 .הראתל םילמ ןיאש המוד ,ןדמלה םנבל םינקזה תצרעה
 וירבד .השודק לש קחדמ־תדימש ךותמו ,הטקש התיה איה
 ןיבה אל דכנה .םימותו־םירואה ירבדכ וירוהל םהל ויה
 םהילע ההת לבא ,םולכ אלו הלאה םיסחיב ןיידע
 םג תוטעמ םינש רחאלו ,םייתודליה וירוהרהב םעפ אל
 דמע רבכו ,היה שש ןבכ .םתצקמ ןיבהלו תוארל הכז
 לכ טעמכ וחקול היה ויבא ,ארמג דומילב ויבא תניחבב
 תותבשב םיטייהה־תרבחל הרוהש ,שרדמה ירועשל תבש
 םיבישקמה ןיב בשוי אבכ ךיא דליה האר םש .םידעומבו
 םעפ אל .ראותי־אל רשואב םיריאמ וינבו ,ונב תרותל

 .תוצצונתמ ליג־תועמד איס לש ויניעב האר

 ידגש ,דכנל תרפסמ אתבס .רתיה ,אבס תומ ירחא
 לש ותרותמ אבס לש ורשאל לובג היה אל :םייתניב
 ראבמו ארוק ונב תא אצמו ,אובל רחיא תחא םעפ ...ונב
 םק ,אבס סנכנש שיגרהשמ .ויבישקמ להקל שרדמה תא
 די־לע םוקמ ול יניפ ךכ~רחאו ,להקה לכ ותאו ודובכל
 דימת .דאמ םירידנ ויה הלאכ םירקמ :הפיסוה אתבס .ונב
 יאדכ וניא ,בשה .ךיבא ינפל אובלו םידקהל אבס לדתשה
 היהשכ .תחנ הירה עבש היה ךכ םג ךא .ודובכל ומוקיש
 היה שגינ ,עובקה ומוקמב בשוי ותוא אצומו סנכנ ךיבא
 היה ךכ־רחאו ,"הבוט תבש" ול רמוא ,וילא הנושאר
 .ודובכל םימק ויהש ,ול םיכחמה לכל "הבוט תבש״ב הנופ
 תא דבכ" :בותכ הרותב .דאמ ךכמ לבס ךיבא םלוא
 היה ךיבא .ךנב תא דבכ :בותכ אלו "ךמא תאו ךיבא
 טעמ יל יתינק דבלב םכתוכזב" :םעפ לכב וגל רמוא
 ןכ םתוינע לדוגכ ,ןכא ."אוה םכל דובכה לכו ,הדות
 םולש תחפשמב הרותה־דובכו הרותה־תבהא .דתיה הלודג

 .שיל
 תדבוכמ הכאלמ .דתיה וז .ויה הייפאמ ילעב ומא ירוה
 יליא ,םהה םימיה יגשומ יפל ,תוטייחה ןמ רתוי תצק
 ויה ,ןפוא לכב .חמקה רחסמב םג הרושק התיהש ינפמ
 ץע־תיב םג םשוכרב היה .רתוי תחוורמ הסנרפ ילעב
 לכ ותוא םיריכחמ ויהש ,לודג שרגמ ודי־לעו ,קיתע ןטק
 .םילצב יא המדא־יחופת תעירזל ,םתיב ידידימ יוגל .דנש

 יתוסכתה ,םיסוס דמצב וב השירחה ,הזה שרגמה
 לש הלודגה הנוכתה ךכ־רחאו ,רב םישוביגה ,תוקריב
 לש ובל־שושמ היה ,ירפה ףיסאב תוננרמ תויוג הברה
 ילכב ויוסינלו ויעושעשל בזכא־אל רוקמו ותונטקב דליה
 ורזוע) "רעפלעב״ה אלוליא .ותדיממ םילודגה הדובעה
 -הדשמ עורזה־חוכב ותוא רקעש (יאקדרדה דמלמה לש
 תידבועה תויוגה ןיב ומוי לכ הלבמ היהש יאדו ,ויגונעת

 .םהיניינעל םינותנ אמאו אבא דועב ,תורמזמו
 עדונ ,ותחפשמ ייחב רתוי ןיבהו- לדג דליהש רחאל
 היפאמה ,תיב ותוא לשב לודג בוחב וסנכנ ומא ירוה יכ ול
 ,ומא וז ,תבה תא אישהל ולכויש ידכ ,שרגמ ותואו
 רבע יב היהש לכו תיבה .םריעב םש ול אציש רוחבל

 ...לודגה בוחה םג רבע ומעו ,ויבאל השוריב ןכ־ירחא
 .םיבר םניא ומא ירוה לע םולש לש ויתונורכז
 .םתיבב םתא התיחש ,דבלב אתבס תא ריכה םהינשמ
 ,דתיה דוע הלעמו םיעבש תבו ,הקצומ .דשא וז ,דתיה
 תבהוא הניאש היה המוד .הייפאמה לכב היחה חורה
 ־•קסעל היתובשחמו הצרמ לכ הרסמש ינפמ םא ,םידלי
 ,ןפוא לכב .ןיינע םהב האצמ אל תמאבש וא ,היפאמה
 .תבש ברע לכב םליבשב הניכמ התיה םיקיקרו תוגוע
 יא קוניפל ופיצ אל ,הילא תונפל וברה אל םידליה ףא

 .התבל םג השירוה השק דובעל הדימה תא .הנממ הפיטלל
 ,יגממ הריכבה ותוחאו אוה דציכ ,רכוז ודוע םולש
 םקיזחהב ,םמא ירחא םיבחסנ ויה ,שלשו שמח ינב םתויהב
 ¬ועורז לע תבחוס המצע איה דועב ,הידדצ ינשמ הרועכב
 ¬לע .קושב הריכמל םחל־תורכיכ לש ההובג המוק הית
 1יבקל םתוצרב ,יכב בגא הירחא ךכ םיבחסנ ויה בור יפ

 .םירחא הקיתמ ינימו םיניפות תיינקל הטורפ

 בולש לש וירוה ונתנ ,השקה הדובעהו תוינעה ףא־לע
 ליחנהל ליבשב ,םתלוכימ הלעמלו םנוממו םחוכמ הברה
 םידליה ןיב רוכב תרותב .םימש־תאריו הרות םהידליל
 .תדחוימ בל־תמושת ןטקה םילשל ול ושידקה ,םירכזה

 איבל החדש דש ויבא ,ץיבוקבד (ןמפיוק) לאיזווקי

 וחוכש ונימאהו הוקתב ועשעתשה תוריעצה ותודלי־תונשב
 םידומיללו לודג בבוש היה אוהש אלא .םידומילל הפי
 ותסיפת תולקב ןייטצה ,תאז תמועל .קשח ול היה אל
 תא תובורק םיתעל בנוג היה הליפתב .ודומלת תעידיבו
 ¬תהל לדתשה ,םתחגשהב ללפתהשכ .ודמלמ בלו ויבא בל
 םהינפב אלש םלוא ,ודמיל ויבאש יפכ ,וליחדב ללפ
 עדי הז דגנכ .הליפתה ןמ םילודג םיקלח לע גלדמ היה
 ןיבה אלש ,תימינפ תוררועתה ךותמ הבושת לש םימי
 הליפת לע רוזחל לוכי היה ,הבושתל ספתנשכ .הרחש
 הנוכב־־אלש גליד יכ המיד דא םא ,שולשו םיימעפ תחא
 םה ,הברה וכרא אל הבושתה־ימי לבא .תחא הלמ לע
 תונוכהו תוררועתהה ורבעשכו ,תופלוח םיתעל וילע ואב

 .הבושתה םג הרבע ,תורוהטה

 םיתעלו ירקב םיתעל ךלהתה וליג ינב וירבח םע
 היה דלי לככ .םידלי ןיב הליגר הניאש בל־תובידנב
 םנוצרמ ול ונתנ אל םאו ,וירבח ידיבש לכ דומחל וכרדמ
 וא וינפ םיטרוש ויה וללהו ,חוכב ףוטחל !בג עדי ,בוטה
 וירבחל קליחש ,הרק תובירק םיתעל םלוא .וידגב םיערוק
 םיביבחה םיקתממה תא ףאו ,תיבה ןמ בחסש המו ודיבש לכ
 רזחש ןיב ,ןבומ .תובר תויכבבו ישוקב ול ולעש ,רתויב
 תיבה ןמ .דמ בחסש ןיבו םידגב־עורקו םינפ־טורש התיבה
 הדירוהש ותרוגחב ויבא ידימ תוקלמ גפס ,וירבח ןיב קלחל
 ומא ינפל לבוק ויבא תא עמש ךכ־רחאו םייסנכמה ןמ
 באוכשכ רתוי באוכ ינירה ,ותוא הקלמ ינאשכ" :הדרחה

 ."אוה
 םלעב — ותחפשמ־ינב ברקב הבר הדרח םרג םיקרפל
 םאה .דתיה .ועדונ אל ויתובקעו ,קוש־ימיב דוחיב ,םואתפ
 ,קושה תוניפמ דחאב דמעש ,הריכמה־ןחלוש תא הריקפמ
 ובישיו הילע ומחריש ,ץראו םימש היתוקעצב השיערמו
 העתנ אל םא ,רוקחי ,וירכמל ץר היה באהו ,הדלי תא הל
 ,ףוסבל טישכתה אצמנשכו .ןטקה בבישה וגב םהילא
 איה .ומא לש הרניסל תחתמ בל ערוק יכבב רתתסה
 םייקל שקיבש ,באה לש ותמח ינפמ וילע הניגמ .דתיה
 ־יעו .חנב אנוש וטבש ךשוח" :םכחה רמאמ תא ונבב
 םעפב קוספה תא םייקת ,יג .•:״ :הבישמ םאה ,דתיה ךכ

 ״!תרחא םעפב ,תרחא

 1:5* ,רםנולפ רפס
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 רעיכ
 ,דרשמ ויבא לביק ,הנומש זא עבש ןב םולש היהשכ
 םתריכמו םיצעה תתירכ להנל ,םריעב תורעי-ירחוס לצא
 הקומע הרומת המע האיבה וז הרשמ .ותוא ושכרש רעיב

 "ילגרהמ התוא הרקע איה .שיל תחפשמ לכ לש הייחב
 ¬בוקמ םיגהנממ ,םיבורק החפשמ־ירשקמ ,םישרשומ םייח
 ,חדינ רעיל התוא הריבעהו ,םיעובק הרבח-יסחימו םיל
 ־יבא האר ןכ-יפ-לע-ףא .םיכשוממ תודידב ייח וב תויחל
 םימלועלו תחא :ומצעל לודג גשיה וז הרשמב החפשמה
 רתוי תדבוכמ תוקסעתהב תכרפמה םתסנרפ תא ורימי
 תוברל ,םינשיה תובוחה תא קלסל ידכ .רתוי היקנו
 ובש הייפאמה םע תיבה תא ,אופיא ,רכמ ,הינודנה בוח
 הלוכ החפשמה תוואג ,דתיה םהילעש ,לודגה שרגמה םעו
 תשמחו םה רוגל ואציו ,רתויב השק ,דתיה םהמ הדירפהו
 ־לע וסמעוהש ,םילטלטמה לב לע .שדחה םמוקמב ,םהידלי
 דמלמ םג החפשמה םע עסנ ,תולודג תולגע יתש יבג
 ־ךרדש ,וגממ םיטועפה ויחאו םולש ליבשב רקיעב ,דחוימ
 םתוחאל םג הליפתו הביתכו האירק דמלל ךרצוה בגא
 תחאב שרדמדויבמ ינע רוחב היה דמלמה .םהמ הריכבה
 ומצעב החפשמה יבאש ,תיזוחמה םריעל הכומסה תורייעה

 .וב רחבו וגחב
 אוה .ומלוע וילע הנתשנ רעיל םולש לש ואוב םע
 תודוס אלמו עודי־אל וב לוכהש ,אלפומו שדח םלועל אב
 .היבוברעב וב וררועתנ תונרקסו ההימכ ,המיא .םידחפו
 םירפצה ,םיפירחה תוחירה ,םיצעה לש ינוגדחה שורשרה
 םהל אורקל עדי אלש םיגושה םייחה-ילעבו תובורמה
 ,השדחה הביבסבש שדחה לכ ,עבטה־תכלממ לכ ,םש
 תויזהל םיררועמה הממדהו טקשה ,םיזרה־תאלמ תודידבה
 .הכרה ושפנב הזע הלועפ ולעפ הלא לכ — תומולחלו
 אלא אצומ אצמ אל ,תואתשההו םידחפה וב ורבגשכו
 תצקמב הדדועתה ךכבו ,הריתי האריבו הנווכב ללפתהל
 תרימאב הברמ היה ויבא תצע יפל .תחחותשמה ושפנ

 .םרמואל בהא אל ללכ־ךרדש ,ברעו רקוב לכב םיליהת
 אצמנ ןאכ ךא .התע םג ובל ךלה אל םידומילה ירחא
 .ודמלמל וארקש יפכ ,"רוחב״ה לש תדמתמה ותחגשהב
 ףסונ ויבאל .הרהמ דע ורבע דליה לש ויתויהתו וידחפ
 ףסונ ןכ .םידלי תבורמ תידוהי החפשמ — ותדובעב רזוע
 ובלכו ויריזח ,ותחפשמ םע אירב יוג ,עובק רמוש רעיל
 ,םיעובק םייוג םילעופ המכ םג ופסונ .לודגה רמונמה
 לש לודגה ץעה״תיבמ המ-קחרמב תותקב םמצעל ונבש
 המצעל השכר שיל תחפשמ .להנמה תרידמו הלהנהה
 הערמ־תומוקמב ןתיחמ ןהל ואצמ וללהו ,תורפ יתש

 םאה הלפיט ןתבילחבו תורפב .ותביבסבו רעיבש םיבורמ
 ,םאה םג .ןהילא לגר״תסירד ול התיה אל םולש .המצע
 ינפמ דחפש ,"רוחב״ה םגו ,הנוצר יפל ונקנ תורפהש
 ןטקה בבושה לע םיגיע עבשב וחיגשה ,םייח־לעב לכ
 ;הלילחו סח קזניי אמש ,תורפה םע עגמ״ללכל אובי אלש
 ?תורפלו הרותךב תויהל דיתעש ימל ול המ ,רקיעהו
 ־תומהב םע םייוג באה רכש רעיב םתבשל הינשה הנשב
 .םיצעה ןמ םיארובמה םיחטשה תא םנעמל עורזל הדובע
 ,לדגו ךלוהה דליל ול וחתפנ הלא תודש דוביעמ
 ,תולובחתל םירעש ,םתעונתו םייחה ירעש ,דמוחו ךלוהה
 ־ףאו םרחש עדי אלש תור־ילבכ םע תוקבאחלו תומרעהל
 תולודג רשוא-תועש .ותוא םילבוכ םהש ,שיגרה ןכ־יפ-לע
 תיבה ןמ בנגתהל חילצמ היהשכ ,איהה הפוקתב ול ויה
 ־המהו םיכוראה םיטושהו םיסוסה םע םייוגה ןיב אובלו
 ,ודמלמ הגהו .הלקה המדאב הפידזפי תוכתוחה תושר
 :םייוגה ןיב ואצמ ,ךרדב ןטשל דימת ול דמוע היהש
 ודיב ותוא ספתשכ ,ונממ לאש — ״?ךתילכת אהת המ״
 תונעל דליה עדי המ .םידומילה־רדחל וירחא ובחסו
 ותוא םילאוש ויה ויבא םגו "רוחב״ה םגש ,תילכתה רבדב
 קמחתה רשוכדועש לכב ;ענכנ אל דליה םלואו ?םיתעל
 ,תורחא תודובע םישוע וא םישרוחה םיסוסה ןיב לא אבו
 שיגרהל דאמ ודדחתה וישוח) ברקתמ ודמלמ תא הארשכו
 לש תוזירזב ויע־ףרהכ םלענ (הז לש וידעצב קוחרמ
 םיעדוי־אלכ םמצע םישוע ויה םיתעל ,וקחצ םייוגה .יאנס

 .ואובחמ םוקמ םילגמ ויה םיתעלו ,ותואיצממ
 ןובשחה תולועפ עברא דמל רבכ םימיה םתואב
 ¬בעבו שידיאב (ןורגא) "רעלעטשגעווירב" ךותמ י הביתכו
 ,תובוטה וידיל וחקול ויבא היה םידעומבו תותבשב .תיר

 תוכרב רסומ ול ףיטמ ,אמויד ינינע ודמלמו ונחוב היה
 ןמ הרומ יפמ תינלופ תצק םג דמל לוחה־ימיב .תיהבא
 ,הזה דומילב םג הקשח אל ושפנש אלא .בורקה רפכה

 .הברהב וא טעמב עדי ,וחרכ לע דמלש טעומה תאו
 קסלשאג לש יברל ויבא ותא וחקל ךרעב עשת ןב
 אתבסו םידליה תעברא ראשו םאה וליאו ,הנשה-שאר ימיל
 .רעיל הבורקה הרייעל םיארונה םימיה לכל ועסנ הנקזה
 יברה ןמ ומע איבה םימשר המ ,רוכזל השקתמ אוה
 תוישעמ־ירופיס הברהש קידצה אוה אלה ,ןיעב ןיע והארש
 ידוהי האר דליה .ויתודוא םירפסמ עמש םיתפומ־ישעמו
 דע וב היה אל ךא ,הפיטק-שובלו םינפ־רודה ,דאמ ןקז
 לש ונוימדב רייטצהש יפכ ,איבנה והילאל ותוושהל ידכ
 םיברמ ויהש םיברה םידיסחב רתוי ןיינעתה אוה .דליה
 ויהו תושדח תורימז םתא ואיבה םהמ המכ — רישל
 תורימזה תא ולאל ולא םיננשמו תוצובק-תוצובק םידמוע
 לכ בושב ,םידיסחה ןיב ןכמ־דחאל ןציפהל ידכ ,וללה

 .ובשומ-מוקמל דחא
 ראשהל (שרדנ וא) באה טילחהשכ ,הגשה-שאר-יאצומב
 תא חולשל רמאו ,םירופכה-םוי ירחא דע יברה תיבב
 — הלאה םימיב החפשמה האצמנ הבש הרייעה לא ונב
 .הדירפה תכרב ונממ לבקלו יברה לא תשגל ןבה לע הויצ
 ישמה־טנבא ,שדחה וטנבא ןבה לע ןיא יכ ,האר םואתב
 תושעל המ באה עדי אל .וז העיסנ םשל הנקנש ןטקה
 וא תוקלמל ,הארנכ ,ומיאתה אל תוביסמהו ןמזה .ונבב
 תמאבו ,ומצע דליה ךובנ באה ןמ תוחפ אל .תופיזנל
 .ךכ-לכ וילע ביבח היהש ,וטנבאל ול התלע המ ,עדי אל
 ריסה הרירב ןיאב .דאמ הפוחד הארנכ ,דתיה יברל השיגה
 המכו המכ םולש תא וב לתיחו ולש וזכנבא תא באה
 וא תישילשה םעפב ,ול ריכזהו ,ודבל וחלשו םימעפ
 "?התא ימ" :יברה תלאשלו ,הבושתב העטי אלש ,תיעיברה
 ןכו ;"לאיתוקי ןב םולש" אלו "הרש ןב םולש" :בישי
 תועיספ המכ עספיו יברה ינפלמ ותאיציב העטי אלש
 דערו קפד דליה בל .םימעפ המכ ודמילש ךרדכ וירוחאל

 .שגינו זעה ןכ-יפ-לע־ףא ,הדדח בורמ
 וילא אורקל יברה וחלש ,יברה לא םולש עיגהשכ
 ירהש ,להבתנ באה םלוא ,הברה חמש דליה .וחלוש תא
 ןקית ,טנבא והשיממ שפת .טנבא ילב היה ומצע אוה
 יברה זחא .יברה לא ןטקה ונב םע רזחו ויתואיפ תצק
 וינפל דמוע היהש ,באה םע שחלתהו דליה לש ודיב
 ופטילו ודומלתל דליה תא לאש ךכ-רחא .שדוק תדרחב
 .דאמ ורהנ וינפו באל רמאש המ רמא בוש .ויחל לע
 וינפלמ ואצי ,ונבו באה ,םהינשו ,דליה תא ךריב יברה
 ¬שכו ,םילהוצ וראשנ באה ינפ .םהירוחאל םיעסופ םהשכ
 וארק ,יברה ירבדמ טעמ םהל חסו וידידימ תצק םע רפיס
 ךכו ״!ש״ייו (ןשבוד) ׳חקל, ןת ,ןכ-םא״ :דחא הפ הלא

 .ואבוה ש״ייהו חקלה :הווה
 ותמועל וקחש יברה לצא רוקיבה רחאל תועובש המכ
 ויבאו ,םוי אוב דע ,ומא יגפ — הזמ רתויו ,ויבא ינפ
 דליה .רעיה־רמוש לש לודגה ובלכ לע בכור ותוא אצמ
 .וליכאהש םינדעמה תוכזב ,הבר תודידיב ותא יח היה
 .בלכה לש ובג לעמ דרוהו תלצלצמ יחל־תריטס גפס םולש
 וב ינחטבומ :רמא ,רבדה ול עדונשמ ,םולש לש ודמלמו

 .רומג יוג לדגיש
 ,תותבשה־יברעמ דחאב ,הנש התוא לש ץיקה תליחתב
 קיזחה המ־םושמ ."רוחב״ה ןיבו דימלתה ןיב הזגור הלפנ
 וילע הוויצ ;וינפל החותפה ארמגה לע וידי תא דליה
 לע דמלמה רזח .דליה ול עמשנ אלו ,וידי ריסיש ודמלמ
 ארמגה לע וידי קיזחהל ףיסומ ,ולשב דליהו ,ויוויצ
 וב הרתהו ויסנכמ לעמ ותרוגח דמלמה ריכה .החותפה
 ,רכיה .ודרמב התע םג דמע םולש לבא ,תישילשב
 תינש ,רכיה ,תינמיה ודי לע הרוגחב הלק ,דכמ "רוחב״ה
 ,רבג "דוחב״ה לש ומעז .ולשב דליהו ,תישילשב הכיהו
 דליה דוע לוכי אלשכו .תוקלמה םלוה םג רבג ומעו
 הצוחה ץרפ ,תוטיעב יתש וברב טעב ,ותונשקעב דומעל
 ףדר אלו ,הארנכ ,םהדנ "רוחב״ה .רעיה םינפ לא חרבו

 .וירחא
 דובכ ןיא וברב בילעמה :דבכ אטח אטחש עדי םולש

 עדויי םא ,רקיעהו .ןכש-לכ-אל וב טעובה ,לוחמ ובר
 ירה ? קדטצי המב ,ול עדוייש אוה יאדוו ,ויבאל ואטח
 ?ארמגה לע םידי קיזחמ ימ יכו ,"רוחב״ה םע היה ןידה
 טיבה אלו הנפ אל ,ומצע ינפמ חרובכ חרב דליה
 םייוגה ןמ קחרה אל םוקמ ול אצמו רת אוה .וירוחאל
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 היה םוקמה .והוארי אל םה םגש רהזנו םישרק םירסנמה
 תולעלו ספטל לכויש ,םיצע ביבסמ ,ידמל חונו רתסנ
 ותבשב ,התע קר .וירחא םיבקועש שיגרישכ ,םהמ דחא לע
 שיגרמ ליחתה ,רעיה יכבסב הכוראה הצירה ירחא ,שופל
 המודאו החופנ איהש הארו הב טיבה .תבאוכ ודי יכ

 ךא ,תוכבל הצר .ןטק רכ ןיעכ תלגועמו ,שא־תבהלכ
 ,תוחיפנה תא וארי אמאו אבא םא :תצקמב חמש םג
 אל אטחה תשגרה ,םנמא ."רוחב״ה לע ורבעתי יאדו
 תוחיפנב טיבהל ףיסוהש לככ .לקוה אל באכה םג ,הלקוה
 ,ויניעמ ולגלגתנ תועמד המכ .רתוי באכה לדג ,הב רהרהלו
 םימודאה ,םיבורמה רעיה־ידיגרג .הכב אלו ויתפש ךשנ ךא
 הפוקתב רעיה תא ואלימש ,דאמ םיננערה ,םירוחשהו
 טקילש המ לכ עולבל טוהל היהש ,שביה ונורגו ,וז
 אטחה תשגרהמו באכה ןמ ותעד תא תצק וחיסה ,םהמ
 ,ןובאית בורב םעלבו םתוא טקיל .ול יופצה שנועהו
 רבכמש םיבורמה םיאנסה ותוא ועשעיש — םהמ עבששכו
 ןיב םידנדנתמו םיצפוק םתוא האר התעו ,םתעדל דמל
 והומכ םילבחמה םינטקה םילעושה והועשעיש ןכי .םיאפעה
 בורקמ הריסגה לוק ותוא עיגרמ היה דוחיבו .םיריגרגב

 .םילעופה תחישו
 םיקוריה םיננערה םיבשעה ןיב םיריגרגה תא ופסאב
 לע .ובאכ תא םתורירקב טעמ םיגיפמ םה דציכ ,שיגרה
 םירירק םיבשע שלת ,םיריגרגה תא עבושל לכאש רחאל ,ןכ
 ,םירחאב םפילחה הלא וממחתהשכו ,תבאוכה ודי לע םמרעו
 םייתניבו ,וב תונעל ויינע ול התשענ וז הלועפ םג .שלתש
 רעיה שחר .ןתצורמב שיגריש ילבמ תועש וילע ורבע
 םולח ,םהימסקל ספתנו םדוסב והואיבה וב יחה לכ תרמזו
 המ ןיבה אלו םלענל האצי ושפנ ,ורשפ עדי אלו םלח

 .ןיבהל ךרוצ וב היה אל ףא ,אוה
 הריסנה .בורעל שמשה התטנשכ רומח השענ ובצמ
 .ידיחי ראשנ דליה .םהירפכל םהל וכלה םייוגה ,הקספ
 לכ עמש אל םינרואה יפנע תשוויאו יחה שחר דבלמ
 דרקה ,םירגובמל םהל איבהל יושעה לכ .העונת לכו לוק
 ,תולכתסהלו הבשקהל ןיינעו תוגונעת ,עבט ייחל םיב
 תוישעמ גופס היהש ,הרייעה ןב דליה לע וישכע איבה
 :לוכה לעו .התעב־תונוימדו םידחפ — ןילילו םידש לע
 דובכל וידגב ופלחוה אל ,ץחור אל אוהו םויה תבש ברע
 ליחתמ רעיה ירה ,תושעל התע וילע המ .שדוקידובש

 ! ? ךישחהל

 לגלגתמ לוקהו ,םיקחרממ ארוק לוק עמש םואתפ■
 ההותו תעבנ ודועבו .ומש לש תורבהל ףרטצמו רעיב
 ,הנעי אל וא האירקה לע הנעי םאו ,לוקה ימ לש תעדל
 ¬דהמ םה ףאו ,ישילשו ינש לוק רחא דצמ עמוש והירה
 ¬עשמ םילגלגתמה םידההו .ומש תורבהל םיפרטצמו םידה
 ותחפשמ ינב לכש ,ןיבה דימ .המיא םיליטמ םג ךא ,םיעש
 ,וקלתסה התעבה־תוגוימדו דחפה .ושפחל רעיב וטשפ
 .ויניעמ תולגלגתמ תועמדו וב םיקפוד םישיטפ וליאכ ובל
 לבא ,םיבוהאה ושפנ־ישפחמ ידיל ,םהידיל רסמתהל הצר
 .רעיה־יקמעמב והושגפי אלש ,םהמ קמזזתזא ופחד רתסדדוכ
 .םידרחה וישפחמל תונעל ילבמ ,תיבה דצל ץר ליחתהו םק
 חא םירטועה םיצעה ןיבמ לכתסה ,תלבל ברקתהשמי
 הניא היח שפנ ףא הנהו תותקבה ראשמ תקחורמה םתריד
 ףדרנ ? התע השעי המ .ביבסמ האופק הממד ,תיארנ
 הנהו ׳תיבה אובמל דע בנגתה ,המרע״ירוהרהו תולובחת
 ןיאו לוק ןיא רעיה־רמוש תיבמ םג .הפ םג האופק הממד
 ילבו ,גגה תיילעל יוטנ דמוע םלוכ אובמב האר .בשק
 לש וחוכב ףחדנ ,השוע והמ תעדל ילב ,הברה בושחל
 התרש רבכש ,הילעל ונממו םלוסה לע ץפק ,םותכ רצ*

 .תילולפא הב
 דצמ תראומ ,רתיהש ,תוניפה תחאב ומוקמ ול עבק
 ןיא וז הילע יכ ,דליה רכזנ הנהו ,הילעבש ידיחיה בנשאה
 ־קשמ תא עומשל רבכ המיד .םידשה~דחפ וזחאו ,הזוזמ הב
 ןאצמו ויתויציצ תא קדב .תורחאה ךשוחהדווניפמ םהיפנכ
 יתאירק ארק .ונממ רס אל דחפה ךא ,תילכתב-תירשב
 ,הילעה ןמ ץופקל רמא .ותלבליב םידשה־תתעב לבא ,עמש
 .דמלמה לוקו אתבס לוקו םיברקתמ םידעצ לוק עמש הנהו
 "רוחב״ה ."הילעב שפחלו רוזחל שי,, :החנאב תרמוא אתבס
 חק" ."הניפ לכב םש יתשפיח העש יצח ינפל קר" :הנוע
 המש הסכתה ילוא ,תחשה תמירע לע הלע ,םלוסה תא
 תא לטונ הז .אתבס תרמוא — ״םדרנו ריצחה״יבשעב
 טעמ דוע" :השפנל תרבדמ יז .אובמה תא אצויו םלוסה

 יתונשל יובאו יוא .ונניא דליהו ,תבשה תא לבקל ךירצ
 ."תונקזה

 תמחמ ,םידשה דחפ תצקמב ונממ רס םייתניבש ,םולשו
 ,ותילעל םיעיגמ םהידהו תיבב םיכלהמה םייחה תולוק
 דמלמל איה ארקת אמש ששח אלא ,אתבסל אורקל הצר
 ןכ לע ,שגפיהל התע לוכי אוה ןיא ומע ירהו ,והדירויש
 והירהו ,םיסנכתמ תיבה ינב וליחתה םייתניבו .קפאתה
 ונשפיח אלש םוקמ ןיא ,שפחל הפיא רבכ ןיא" :עמוש
 ןכיה" :תעזעזמ תונבצעו רמ יכב ךותמ תלאוש םאה ."וב
 ךות ,הווצמ אמאו ,ומוקמ תא הל תרמוא אתבס "?םלוסה
 אל דליה .הילעב םעפ דוע שפחלו ואיבהל ,התוחפיתה
 אתבס .ומצעל תישי הצע המ עדי אל ,ושפנ תא עדי
 טעמ דוע ןה ,תבשה תורנ קילדתש התבל הל הארוק
 ,באה םג עיגה םייתניבו .תוכובו תוכלהמ ןהיתש .רחאתו
 המ עדוי וניא ךא .םולש לש ובל תא תורבוש ויתוחנאו
 ואצי רפכה ןמ םייוגה לכ" :ריטפמו חנאנ אבאו .השעי
 ,והאצמיש ימל םולשתו תונתמ יתחטבה ,וירחא שפחל
 העיגה !דוע תושעל לכוא המ ,דוע תושעל לכוא המ
 בהוא ינא המכ ,עדוי םיהולא קר !תבשה תא לבקל העשה

 "ירענה תא
 קונח ונורג םלוא ,ומוקמ תולגלו קועצל הצר רענה
 עבשה ןב חאה .םלוסה תא ואיבה םייתניב .קעוצ וניאו
 .ומשב ארקיו הילעה חתפב ושאר סינכה ,הלעו ספיט
 הגה" :קעצו תעבנ הז .חאה לש ומש תאירקב הנע םולש
 ץפק באה ,םיפכ תאחומ אתבס ,תפלעתמ םאה "!ןאכ אוה
 .הפ תוצפל ילבמו תועמד ךות ודירוהו םלוסה לע הלעו

 .והזחמ ץפוק דליה לש ובל
 חבטמל ותסינכה ,ותוא השפת ,החור הילא הבש םאה
 הצחר ,תותבשה יברע לכבכ ,הנטק הרונמ רוא ראומה
 דליה .םירבד ותא ףילחהל התסינו ,וידגב הפילחה ,ותוא
 תוחיפנהש ימא ,םאל הל רקיש — ודי באכ לע ןנואתה
 ,הכובו תחנאנ םאה .גגהדוילעב טבחנש הטבחמ ול האב
 ותוא הסינכמו ;שפנ-תבישמו הרק תשובחת ול החינמ
 הרמיזבו ומיחרו וליחדב תבשה תא לבקמ באה ובש ,רדחל
 תא לבקל ול םג הווצמ םאה .םירוצע םירוכי הכפמה
 דליה .הבהאו החכות אלמ טבמ וילע ףיעמ באה .תבשה
 ותונשקע ,ושפנב הקעומה תא דוע תאשל לוכי אל
 תוננואתה ךות בל תערוק תוחפייתהב ץרפ אוהו הרבשנ
 .דבלב ךכ לע אלא חפייתמ אוה ןיא וליאכ ,דיה באכ לע

 .תוחיפנה ול האב ןכיהמ תיבב עדונ תבשה םוי ךשמב
 לוחמיש ,ויבא תריזג יפל ,ודמלממ שקיב תבש יאצומב
 םולש לש וינזאלו ,"רוחב",ד םהמ עסנ םויה תרחמל .ול

 .ותעיסנ ינפל עריאש הממ רבד יצח ףא בנוג אל
 תינש שמחמ וז הדוזיפא ותונקזב שיל םולש רכזנשכ
 הנתשנ אל דציכ ,ההותו דמוע והירה ,רעיב ותודלי
 ותוא ,ףרוע-תוישק התוא — התע דעו זאמ ותנוכת דוסיב
 ,ותודליב ושפנ המקרנ םהמש ,תונשגר התואו ךור
 וייחש —־ ,תומותסה ותודלי תויזה .התע םג וב םידמוע
 ורשה ,םירתס-יזרו הי-תרמז אלמה ,רעיב הצחמל־םידדובמ
 וכותב תודמוע ןמצע תויזה ןתוא ,םעפב םעפ ידמ וילע
 ןתושעל תונויסנ ךותמו ,רתוי תורורב םנמא ,ןפקת־אולמב
 ¬ארב זא ויהש ,וייח לש המקרה .השעמ הזיאל ,שי הזיאל
 המכ .תנבומ־אל תויכשמהב תמייתסמו התע תכלוה ,םתיש
 וב וחקלתה הנומאו תווקת המכו ,וייח ימיב לחנ תובזכא
 םג תופילח וב םיבזכאתמו םיחקלתמ םה הנהו ,םתצורמב
 םייח תוכופהת ללמל עדי ימ .וייח לש םמויסב ,התע

 ? ףרה ילב םיפקותה שינא תורעסו

 ישילש קרפ

 תדליכשמלו תונויצל שפת:
 תברקמה הנשה ,םולש לש וייחל הרשע־םיתשה תגש
 תימצע תוירחא תאישנל ,הווצמ״רבל ידוהיה רענה תא
 רעיה .שיל ת ז־© שמל דאמ השק הנש התיה ,ויתונווע לכל
 .היתחת תרחא אובתש אלב .הרמגנ ,דרשמה .רכמנו תדכנ
 הבש ,םיפסונ תוקונית ינשב םייתניב הלדגש ,החפשמה
 ¬וקה הרידה .הסנרפל יוכיס-חתפ לכ ילב התרוכמ ריעל
 ךירצ .דרע הניא ,שרגמה םעו הבש הייפאמה םע ,תמד
 אתבס הללכבו .תושפנ עשת לש החפשמל הריד רוכשל
 זזדבה הרידהו .תוקוניתו תוטועפו .קתושמ הפוג יצחש
 ראשנש ,ףסכה טעמ .הברהב וא טעמב תדבוכמ היהתש אוה
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 המ עודי אל ,םיבוטה םינמזב ךסחנש הממ באה שוכרב
 ילבמ םיבר םישדח בבותסמ ידיחיה סנרפמה .וב תושעל
 יבא .םילזואו םיכלוה םינמוזמה .יהשלכ היישע תושעל
 אוה הדועמ אל ונממ בשו רוגמ 4יברל עסונ החפשמה
 תייפאל בושל .ןיאו ,המ־תוקסעתה שקבלו בבותסהל ףיסומ
 .הב דובעיש ימ ןיא ,הייפאמ ןיא םג ,ןוצר ןיא םחל
 םג לפטל ךירצ ,הברדא .הדובע רדגב הניא בוש אתבס
 ףוסל .םהב תלפטמ תיבהדבאש ,םידליה תשש לע רתי ,הב

 .ודיב התלע אלו ,האובתה רחסמב באה רחב

 -תושרב דמליש ,שרדמהדויבל וחלש םנב םולש תא
 -אל םיקרפלו םירוחבה דחא לש ותרזעב םיקרפל ,ומצע
 -תגאדמ דאמ וריחשה וינפש ,ומצע באה תרזעב םיעובק
 להק ינפל ותשרד דליה רמא הוצמ־רבה תגיגחב .הסנרפ

 אל .תחאכ שפנ־ךודכדו ליג-תועמד הליזה םאה .לודג אל
 הנשבו .ןייטצמהו בוהאה ןבל תואיכ הדועס ךורעל הלכי
 תונויצל ,הלכשה ירפסל רענה שפתנ וייחל הרשע״עבראה

 .לצרה רודואית ר״דל רשא "םידוהיה תנידמ״לו

 וייחש ,הרייעה ןב רענה שיל םולשל ול" ,דתיה המ
 ־ישעמב ,ארמגה יפד ןיב וכשמנו וליחתה וייח-יניינעו
 רחשה־־תורסח תוחישל הבשקהבו שרדמה־תיב חסונ סדנוק
 לש התולגתה ול ,דתיה המ ,דגממ םילודגה םירוחבה לש
 שדח -ןיינעו ול הלגתנ שדח יוא דבלב אל ?תונויצה

 -יכרד ,שדח שפנ־ךרעמ וב ללוחתה םג אלא ,וב תונעל
 הצקה ןמ התנתשנ םייחב ותעדותו ונתשנ ויתובשחמ
 -תליפא ,וביבסמ הכשח ,דתיה התע דע ,המוד .הצקה לא
 שמש הליפאל לעמ הנהו ,רועש ןיאל התבעתהש תולגה
 .םלוחו יניצר השענ אוה .חישמל ךרדה תא הריאמ השדח
 ותייארלו השדחה ותרכהל יוטיב תתל ןיידע עדי אל
 ,בבושה דליה יכ ושפנ ימיב לכב שיגרה םלוא ,השדחה
 השעג ,הזב ךורכה לכו ארמגה דומיל איה וייח־תילכתש
 אלא .וינפל הפשחנ םייחב וכרדש ,שאר־דבוכ לעבי רוחב
 ךא ,ביבסמ הכישח .םיתחתח האלמו הלולס אל ךרדהש
 וררועתה םישדח שפנ־יפוסיכ .קוחרמ היגמ רוא הגונ
 אל ןיידע .וילע טלתשה דחוימ שאר-דבוכו ותייווה לכב
 תאזב שיגרה רבכ לבא ,איה תימינפ הכפהמ יכ ןיבה
 ,וכרדב ול ונמדזנש םירקמהו תונויזחה לכ .ובבל ימינ לכב
 תובשחמה םלוע לכ .תרחא התעמ ,דתיה םתוא ותכרעה
 הראה ,רחא ןוויכ ןתינ לוכל ,וילע שדחתה תושגרההו
 הוכב עבוה המינפ וכותב לוכה .רחא תעד-לוקיש ,תרחא

 .םשודיחו םייוליע ,םיידוהיה םייחה ינפ יונישל ןוצרה

 תונויצה םא ,המל וב םדק המ ,רמאל התע השק
 יאדול בורק ?תונויצל הלכשהה ירפס וא ,הלכשה־ידפסל
 ינב םירוחבה ראש ומכו ,םיכורכ ול ודרי םהינשש
 ןמ ועפשוהש ,שרדמדויב ותואב וליגמ הלעמלו וליג

 הליחת ,רקפתהל םולש םג ליחתה ,הלכשה־ירפסמו תונויצה
 ויגהנממ ,םנמא .רתסב אלש ףא םימיה ךשמהבו רתסב
 קספ אלו וידגבמ הניש אל ,הברה רס אל םיינוציחה

 אל תודקפתהה .הליפתלו םידומילל שרדמה־תיבל ותכילהמ
 תנומא .תושק שפבדוומחלמב אלו בר ישוקב ול התלע
 .תיתדה הריפכה ללח תא ףכית האלימ תיעבטה הלואגה

 .ותוינויצל ימצע יוטיב םוש עדי אל ןיידע ,רומאכ
 ותביבסבש גוחב הל םידגנתמה םע תכוותמ היהשכ םלוא
 ןמזב ,ויבא םע וא ,םייחה יגשומ לכ לביק וכותבו לדג
 החישבו םעונ-לקמב ןבה לע עיפשהל לכויש ןימאה דועש
 הבבי אל ',ד םא" :ןוגכ ארקמה ןמ תוחכוהבו תיתודידי
 היארכ ול איבמ היהשכ וא ,"וב וינוב ולמע אוש תיב
 — ץקה תא קוחדל שקיבש ,יבצ־יתבש לש ותלפמ תא
 רביד ,טקשבו ןויגהב היהי חוכיווהש םולש םג לדתשה
 םמויקל הב דוסיה רסוח לע ,היתובובלעו תולגה תרצ לע
 לכש חיכוהו ,דגבמ םהל םייולתה םהייח לע ,םידוהיה לש
 ךירצ לאגיהל ידכ .םימשה ןמ ותוא ןיעייסמ רהטל אבה
 היאר ןיאיבמ ןיאו .ובל עייסי ׳הו ,םישעמב ליחתהל
 איצוהל רמאו םיגיעידחאמו רקשדדישמ היהש יבצ-יתבשמ
 םימשהש דועב ,םימשה ןמ םיסג ידי-לע תולגהמ לארשי תא
 ןכ ןיאש המ .ול ונענ אל םג ןכ-לעו ,ותוא וחלש אל
 וביאו ,בצייתי םירשו םיכלמ ינפל רשא ,לצרה רודואית
 םע ,הלואגב הצורה םעה םשב אלא ,םימש םשב רבדמ
 ןתונו אשונ אוהו .המישנל ריוואכ ול תיחרכה הלואגהש
 םוש ללוש ךילומ וביאו ,עבטה ךרדכו ישעמ ןפואבו יולגב

 .םימשה ןמ ול ועייסי ןכ־לעו ,םדא

 םירחא םע ויחוכיווב ותעד הצרמ םולש רעבה היה ךכ
 -ירוסימ העשל ררחתשהל לוכי היהשכ ,ויבא םע םגו
 ול ,רבד לש ותימאל ךא .חוכיוול תונפתהלו הסנרפה
 וניאש רבד ,ירמגל רחא והשמ תונויצה התיה ומצעל
 םילודג ובש םיפוסיכהש רבד ,תוחכוהלו ןויגהל קוקז
 אמצה לייאכ ול ההמכו האמצ שפנהש ,ובש הנובתה ןמ
 .דבלב הב התעמ האר וייח תרטמו ומלוע לכ תא .םימל
 רקיעב ךא ,םעה ןעמל הלואגה םשב רבדמ היהש יאדו
 המ לכ .רורב־וניאשו םותסל םירוענ יעוגעג הלא ויה
 הנומאו — ,אוביש חישמב הנומאה תניחבמ וב ועטנש
 ויעקפ תא חתפו התע בלבלתב — וב עוטנל וקימעה וז

 .םיליפרע דוע הפוטעה ,השדחה שמשה תארקל

 דומילל קשחה וב גפ ותורקפתה ךרדבו ןמזה םע
 החטיב וב התיה אל ,םנמא .םירחא םידומילב הצרו הרותה
 םג היה ךא ,הלא םידומילב תמאב הצור אוה יכ ,הרומג
 ול ןיא ותומכ םיינעךב ,ךכ לע םירוהרה בורמ רוטפ
 המב וינייעמ םש םייתניבו םידומילל תויורשפא אליממ
 ,וידיל םיאב ויהש ,תעה־יבתכ טעמב םיבתוכו םירבדמש
 ואיבהש תושדחה ןיב .לארשי-תמוקת לעו תונויצה לע
 ־ונית האיבהש תוררועתהה ירחא רקיעב בקע ,תעה־יבתכ
 לע תועדוהה ירחאו ,לארשי-תוצופת ראשב היחתה תע
 שפיח ;דסוויהל תודמוע וא ודסונש תושדח תוינויצ תודוגא
 וארב םהיתורמאו ,ואדרובו לצרה לש םהיתולועפמ תועידי
 ירמאמ תאירקב קמעתה ףא .ןוילע ביגשמ תואובנכ ול
 ותומימת .םהינש ןיב חסופ היהו ,יקסב׳צידרבו םעה־דחא
 תומולחב אלא םילגנ םניאש ןוימד ינינב המצעל התנב
 ,תוירבעה תויתואה ,בתכמהו בתכה .תודליה ימי לש הליל
 אורקל הצרש ,דבלב הלא םלוא ,ויניעב םישודק ויה דוע
 תוינויצ לע תרוקיבה ירבד וליאו ;ובבלל ורבידש ,םהב

 .ןיבהלמ שרח היה ,ןיבה אל האר םאו ,האר אל

 לכ ,קחורמ יא לע ודבל יח אל םולש רענה ,יאדו
 םישנאב ,רוביצב ,םירבחב רשקתהו רבחתה לעפו הגהש
 הלא ןיבו תפומל ול ויהש הלא ןיב ,וכרדב ם,דמע שגפנש
 לג ןימכ ,הרייעב הלודג תוררועתה התיה .ארזל ול ויהש
 םלוכ .דגבמ דמעש ןיב וב ףרגבש ןיב ,שיא לע חספ אלש
 םדא םוש טעמכ .םתוא עזעיזו עגנ םלוכב ,ונממ ורעסנ
 הלעהש םירבדל ,שפנ־הווש םהה םימיב ראשב אל הרייעב

 .לגה

 ¬אל תומוהתמ םואתפ ץרפ םאה ? ןינמ לגה ותואו
 דחא ידוהי :ץרפ תומוהתמ אלו םואתפ אל ,אל ?םיעורי
 ןויצ־בבוח היהו ,ומש קיזייא־החמש יבר ,וז הרייעב יח
 דואמ עונצו .תונויצה ינפל ותובויצב הרייעב ידיחי ,קיתו
 ־אלל ,הדמתהבו תחנבו טקשב וכרד ,םילכה לא אבחנ ,היה
 ,ןיפיטדיפיט ,דסחו הביח םיאלמה ,וירמא תא ףיערה ,תואל
 ונממ .ןכותב רוצא היה ברה ןמוחש תוטקש תוחיש ךרד
 תובבלה תא ררועו םיברה תא ףיצהש ,לודגה לגה ליחתה
 .םידוהיה תבידמ לש הרותה ,ותרותו לצרה תארקל םיריעצה
 בלה תמושת תא בסהש ,קיזייא״החמש יבר ,אוה אוהו
 ושענ ותונחו ותיב .הלודגה הפונתה לעב תובויצה־הזוחל
 .הכישמ־חוכ םג — רתוי םירחואמ םימיבו ,רעונה־זכרמ
 יבש דבלמ ,התיה ותיבב :המילעהל אלש תמא הנתינו
 םירוחבהש ,תחא תב םג ,םירוענדורובח התואמ וינב
 וליחתה ,דבלב ינויצה לאידיאל םינותנה ,וללה םירגבתמה
 ,היה המדנ םימעפל .דחוימה היפויב שיגרהל התע ךא
 אלא ,וללה םירוחבה םיכשמנ קיזייא־החמש יבר לא אלש
 רעבה ובלב שיגרה ,םינפ לכ לע ,ךכ .הפיה תבה לא
 אל םלועמו ,וב התיה הבר תונשייבש אלא .שיל םולש
 ,תבה םע םילמ המכ ףילחהל ,הפוקתה התואב ,חילצה
 .הבורמ שאר־דבוכבו ,היבא םע אלא רביד אלו ,הפיטחב ולו
 לש םינפ תדמעה ךותמ םנמא) דואמ אנקתמ היה ובלבו

 .ונממ רתוי וחילצהש וירבחב (תפכיא-אל

 הילאו ,תינויצה הדוגאה הרייעב הדסונ םימיה םתואב
 הרות ישנא ,םינפ-יאושנ השולש וא םיינש םג ופרטצנ
 ובש שרדמהדויב ינב םירוחבה הנושארו שארבו ,השעמו
 םולש םג םללכבו ,קיזייאד־וחמש ׳ר הרות דמלו ללפתה
 עיפשהל םהירועברכות לכב ושקיב וללה םירוחבה .שיל
 .החקרמכ התשענ הנטקה ריעהו ,םעה־ינומה לע םחורמ
 לש םהיגשיהו םתובהלתהש המ לכ — םדאה עבט ךרדכו
 ¬יסמל .דגנכש תואנקה הקזחו הכלה ןכ ,וברו וכלה ולא
 -ירוה יניעבו םעה ןומה יניעב םתוא ומש םיחידמו םית

 .םירוחבה
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 תובאה תמחלמל רויצךתונב .דג• שי תהא הדוזיפא
 ידיל אובל ודיב הלע ןנד םולש :איהה הפוקתב םינבהו
 דחאבו ׳רחא שרדמ״תיבמ םירוחב המכ םע גישו חיש
 שרגמב ךלהתה ,ואולימב חרי רואמ םיריהבה םיברעה
 שרדמ תיב ותואמ רוחב דחא םע תושרדמה־יתב לש לודגה
 ןלטבו ,קהבומ ןדמלו שולח םדא ,םיאנקה דחאל ןב ,רחא
 תונחמ ,החפשמה תסנרפמ .דתיה ותשאש ,קהבומ תוחפ אל
 םיעוקש ,הכו הכ םיכלהתמ םה הנהו .הלש הרוטקפונאמה
 הלופכה םתולגב םהייח תילכתו םדיתע לע תבהלנ החישב
 םניאו — םהירוה לצא תולגו םייוגה ןיב תולגה —
 חוכמ םולש ררועתה םואתפו .םביבס השענה תא םישיגרמ
 לש אבא תא הארו וינפ הנפה ,דדי לע התחנש הכמ
 ,שרק־רבש המרומה ודיבו דמוע ,םעזנו זוגר ,הז ורבה
 ״? ךלהתת םיעשופ םע ,םייוג םע״ :םידחפי־לוקב קעוצ אוהו
 ¬ורטה ויתוקעצ קועצל ףיסוהו וירחא ץר באהו ,חרב ןבה
 ¬התת םיעשופ םע ,םייוג םע" :ירטסיה ןומזפ ךרדכ תופ

 ראשנו ,ברעתהל זעה אל ,הרשע־שמחה ןב ,םולש "?ךל
 ,ברעב וב .הלאכ םייח לע םמוקתמ ולוכו רעוס דמוע
 רבכ ,בירעמ תליפת רחאל התיבה םולש לש ויבא אבשכ
 ,סעכו רעצמ ךדכודמ ,באהו .תיבב ,ןבה ,אוה םג היה
 ,המוד .בל-תוערוק תוחנא ,חנאנו הנאו הנא רדחב ךלהתה
 ותוגויצלו ותורקפתהל םיעגובדנביאשו םיעגונה וירוסי לכ
 ךכ .םליא בואכמ םיאלמה באה יגפב התע וצבציב ,ןבה לש
 ,םאה לש היתורצפה ינפב דומעל דוע לוכי אלש דע ךלהתה
 הפרחה לע ותשאל רפיס יכבב טעמכו .הרק המ הל רמאיש
 אל .וללגב לבוס אוהש לבסה לעו ,וילע טיממ ןבהש השובהו
 ול םרוגש תורצה דוע ןהילע ופסונ ,הסנרפהדוורצב ול יד
 רמא — םהמע ןידה״ .וב הלת תווקת המכו המכש ,ונב

 .,׳םיברה תא איטחמו אטוח אוה —
 םגו ,ויבאל םולשב וב ועטינש םיקומעה דובכה״ישגר
 םמוד בשי אוהו ותוממוקתה ישגר תא ורצע ,וילא ותבהא
 ותכרעה רסוח וא ,תימינפה ותופתתשה רסוח ,יאדו .חוחשו
 וב היה ,העש התואב באה לש יתימאהו קומעה רעצל

 ,בל־תוחישק ןימ .דתיה ותקיתש םצעב .תוירזכא םושמ
 דע ,רזכאו םמוד בשי אוה ךא .ודועמ התומכ עדי אלש
 חרבו וילגר לע ץפק התע .רכומ־ירבדב החתפ םאהש

 .תיבה ןמ
 הרותה־ינב םירוחבה ירמגל וקיספה הפוקת התואב
 ידומיל ,םיינוציח םידומילל ויפ םתצק .ארמגה ידומיל תא
 אל וא םיעצמא םדיב ויה אלש ,םתצקו ,םיעדמו תופש
 םנמז םילבמ ויה ,םיינוציח םידומילל תויטנ םהב ויה
 תוחישל שרדמה־תיבב םינמדזמ ויה וא הלטב לש םילויטב
 םללכבו .שדוקה-ידומיל לש םמוקמ תא ושריש םיחוכיוו
 דוע םהילע התלעה ארמגה דומיל תקספה .שיל םולש םג
 םהיתומולח לכ ,םהיתוואג לכ וללה — םהירוה תמח רתוי
 תקספה .לילכ וזוגנו ולטבתנ םהיאצאצמ םחורדוחגו
 ידיב וכוה רשא רתויב המויאה הכמה .דתיה דומילה
 לכ לע .םולש לש ויבא ךכמ לבס דחוימב .םה םהינב
 ־ילעב ןיב ינעה היהו ליאוה .ומצע באה רבס ךכ ,םינפ
 ףסונ .ונב ןווע ללגב רתויב ול םיקיצמ וללה ויה ,םיתבה
 םינבב הצפתי וינועש ,תבזכנה ותווקת לעו ורעצ לע
 ירישע לש םמעז םג וילע דרי ,םימש־יאריו הרות״יעדוי

 .ותיבמ ושרגמ וניאו ,ונבב רצוע וניאש לע ,םידיסחה

 יעיבר קרפ

 (1הדש ןרהא תחפשמ
 וכרד תא ול שבכש יח ירשא
 ומכש לע הריציל םינבא אשונו

 -יתב המכ םג םהל ויה הלא םירעוסו םימימת םירענ
 שפנ תולעתה ,םחורל טעמ-עוגרמ ואצמ םהבש הרייעב בא
 ¬תמ ויה הלא םיתבל .שונא ירציל טעמדקרופו תמיוסמ
 םמע דיתע לע םירוהרה רהרהל ,תוערב חחושל םיסנכ
 ויה ,ןקז״תמיתח ינפלש םיריעצה םינפה .םה םדיתעו
 רבכ .וללה םיתבה תונב םע םשגפהב םיתעל םיקימסמ
 תושיגפה לעו קיזייא החמש יבר לש באה־תיב לע ונרפיס

 .הדש ןורהא לש באה־תיב היה ול המודב .הפיה ותב םע

 בא״תיבמ תונורכז הברה םולשל ול ורייתשנ אל ,םנמא
 (•',ריאמ ןבה לשב וב רכזנ אוה םעפב םעפ ידמ ךא .הז
 םירענה תרבח לכב ריעצהו ,הדש ןורהא ינבמ ריעצה
 ןיבל םולש ןיב םיבר םירשק ויה אל םתורענב .םלוכ

 ־שמח ןב םולש תויהב ;ליגה ילדבה לשב ילוא ,ריאמ
 םידוענה״ימיבד ,הרשע-םיתש ןב קר ריאמ היה ,הנש הרשע
 תרבחב זא היה רבכ ,ןכ־יפ־לע־ףא .םוצע לדבה הז ירה
 הריהמה ותשיפתו ריהבה ולכש לשב ,רתוי םירגובמה

 .הקימעמהו
 -תפוקתל ורבע־תונורכזב ןקזה שיל עיגמשכ ,וישכע
 ¬וציחה םתוזח יפל ונוימדב םיבצנ זאמ וירבחו ,וז תורענ
 ,ידמל תשטשוטמ הרוצב םנמא ,תינחורה םתומד יפלו תינ
 תקחורמה ,םתורבחש ,ריאמ לש ותומד ינפל ההות והירה

 .םויה דעו זאמ התלעו התלע ,םנמא

 תויראלופופה יאישל םינשה תצורמב הלע הדש ריאמ
 "לע אלא ,יגארט וא רשואמ הרקמ ידי-לע אל .םוסרפהו
 ¬ופופ יאישל דבלב אלו .םיבש־תברו הירוס הדובע ידי
 עדויה ,םדא לש תונוילע יאישל םג םא יכ ,עיגה תויראל
 ,וישכע .םייפנכה־שורפ ונוימדל םוי םוי וישעמ תולעהל
 הדש ורבח תא שיל האור ,הנקזה ליגל ועיגה םהינששכ
 תוירסומ םע וב הגזמתה תיביסלופמיא המכחש םדאכ
 ידמל תשגרומה ,םיהלא חור וב תמעפמ םיתעלו .הקומע
 שבוכה םדא וב האור והירהו .תוקדה תושוחתה ילעבל
 וירבד ףעזב ,וחור רהוטב ,ולכש תוריהבב ,הרעסב תובבל
 וירבדו הלודג חור ריאמל ותזחואו שי .וירמא םעונבו
 ,תנגוח הלודג חור ותזחואש שיו .תושק תושק םירסיימ
 ,וירחא ךושמל עדוי אוה .הבר הבהאב תסייפמו הכר
 תרפוע טעמ אלש ףא ,ומע ינבמ םיבר םיבר ,ונוימד חוכב
 םיבשוחה הלא םגו וירחא םיבחסניד הלא םג ויפנכב םיקצוי
 ונוצר תא תוסכל עדוי אוהו שי .וירחא םיבחסנ םניא יכ
 םהילע יופכהו .ומע ינבמ תובבר הברה לע ותזעהו
 ,ןכא .ץרענו רקי ,דוהא רבדכ ןכמ-רחאל השענ הליחתב

 .היוטנ דיבו בר חוכב םעה תחריטב אשונה םדאה אוה
 םינומה תצרעהבו תישיאה ותצרעהב הגוה ודועבו
 ןימימו לאמשמ וידגנתמב האור והירה ,רעונמ ורבחל םיבר
 אלא ,תופקשהבו תועדב םיבירי אל — םיטעמ םניאש —
 םהש דועב סרא תוציקע םיצקועה ,םינטנטק בל־יעשיו
 ,האנקמ םיפעוז ,םייניש םיקרוח םה .וב עוגפל םינוא ירסח
 םתליחז ךרדב םהל דמועה קנע דגנכ םינלחזכ םנוימדו

 .םהילע עיגהל םחוכב ןיאש םיאישל
 ורבח הדש ריאמ תא ןקזה שיל וישכע האור הככ

 .הברה רכוז וניא וירוענ ימי םצע םלוא .םירוענה ימימ

 לש התיב תא תצקמב רכוז והירה ,תאז תמועל
 ןגהו וינפלש בחרה שרגמהו ויאובמ לע ,הדש תחפשמ
 הריאהש תיבה תמשנמ אוה רכוז והשמו .וירוחאמש לודגה
 הפוקתב ורקסתהו וכלהש ,םירגבתמה םירענל ךשוממ ןמז
 תיבב םיתעל ומצע שיגרה רוחבה־רעגה םולש .ידמל הרצק
 םושמ וא תימצעה ותוואג םושמ םאה .ומוקמב אלש הזה
 ןיחבהל עדוי ימ — דחאכ םהינש םושמ וא ,ותונשייב
 ינחורה קחרמה ן הלעמו םינש לבוי לש קוחירמ הלאכ:
 הדש תחפשמ תיב ןיבו אוה ותחפשמ תיב ןיב יתוברתה
 םיליכשמ-תיב ןאכו ,קהבומ יתד תיב ןאכ .ידמל בר הי;
 םג היה ךא .ויתוכילה ינוניג לכב הגושו הצחמל־רקופן
 הרידמ ,יבע תיבמ אב םולש — רקיעה אוהו רחא קחר;
 תובחרב םייחה םידימא תיבל סנכנ ןאכו ,דואמ תמצמוצי
 היהש תיב ותואל אוה םג דשמג ,ןכ־ים-לע-ףא .תיכח
 וב •רתיהש ינפמ םג ילוא .הרייעה *ינויצל טעמ־זכר)
 הלעמל תצק ,םנמא ,תונב יתשו ,הליכשמו הבוט תיב־תלע;
 תיבה יאב םע ךלהתהל ועדיש ,תויטנגלאו תוישפח ,וליג!
 רגבתמה רענה םולש .תובוט םינפ רבסבו תוריח ךרי
 ־ונממ עתרנ םגו ורשפ עדי אלש םסקב תיבה לא ךשמ
 לגרהה ךא .תיסחי תולקב לגרתה תדב "ויאטח" לכ ל־
 וכילשהל דציכ עדי אל .•־תומלע״מ קחורמ תויהל רורא:
 תחאש העש ,םימחרל קוקז היה .ךכב ונוצר לכ םע ,ומצע
 "ינייכבו התלהצב וילא םב םיתעל הניס ,דתיה תויחא•
 םימידאמ ויה ויבס .ןהל ליגר היה אלש ,םיישפח ר
 הדוקנב וא ולענ הצקב הזיחא םישמחמ ויניע יטבמו דאי
 חיסבסו ומוי תא ללהמ הי ■י י. ,,,, —1' י *

 •וידב רודגיבא (
 .ןויריג־וב .ןירב דוד (־•
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 ןבתמ היה .תאזכ דוע ול הרקת אל הינש םעפ יכ ,ומצעל
 רשי סיבהל תלוכי ידכ חור זוע ומצעב ררועמ ,תוינכת
 ףא חחושי דציכו הנעי דציכ ומצעל ןנשמ היהו ,םינפב

 .תוביבחב ותוא תולבקמה ,תומלעה םע אוה
 היה ,ומש םהרבא ,תונבהו םינבה־רוכב ,לודג חאו

 ותויתדב ראשנ תבהלנה ותוגויצ לכ םעש ,תיב ותואב
 .תיפוסוליפ תיתד תונרקהל ןותנ היה הז םע .הקודאה
 תינויצ החיש םשל םא ,וללה לש םתיבל ואובב ,םולש
 םשל וא ,איהש לכ הלועפ רבדב תוצעיתה םשל םאו םתס
 וקשח םג ומע אב — םלועה תויווהמ תושדח תעימש
 זוע יד וב היה אל ךא ,תונבה םע תחא הציחמב תויהל
 "שמה יבאל וא ,ןרקחה חאה לא הליחת הנופ היהו ,ךכל
 ,וללה םירוחבה תא דוחיב ,ויחרוא לכ לבקמ היהש ,החפ
 ומורב םידמועה םירבדב רענה קסע םתא .הבר תוביבחב
 .םלוע לש וטושפל אקוד ךשמנ ובל יכ םא ,םלוע לש

 הברה קסעש ,הלוכ אירבחב ריעצה ,ריאמ רענל רשאו
 ונממ לודגה ,םולשל ול היה השק — םיינוציח םידומילב
 "בוטה ושארב" וריכה לכה .ותונוילע םע םילשהל ,םינשב
 הבא אל ,הרוכב תוכז ול תתל םלוא ,ןטקה ריאמ לש
 הלודגה ריעה ,השראוול עסנ ןטקה ריאמ .שיל םולש
 הלגתהו רזחש דע ,םולש לש וקפואמ םלענו ,םדאו םיהולאל
 הלעמל חרזאתהו םולש ההש רבכ הבש ,הווקת״חתפ ימשב ול

 "רב ול היה רבכ ,םהה םימיב ול הלגתנשכו .הנשמ
 .ץראה לש הניינב יכרדל ומלוע תפקשהב ףירח אתגולפ

 ישימח קרפ

 הנושאר הבהא
 םינבו תובא תמחלמ לש תוחורה״דלהבו םהה םימיב
 תונשל הנורחאה הפיחדה תא ןתנש ,הרקמ םולשל ול עריא
 ,הרשע־שמח״ד תנש ,הנש התואב .םדוסימ וייח יכרד תא
 החפשמ־דובורק ,תחרוא חספה גחל שיל תחפשמ לא האב
 .ךכמ תוחפ תצק וא הדשע־עבש תבכ הרענ ,השראוומ
 ,הלודג תינקחצו הזירזו הכר ,דואמ הפי התוא האר םולש
 האוב םע .חורה יפנכ לע תאשינ איה הלוכ לכ — המודו
 היהש ,הקוחצ״לוק תא דימת״יניצרה םתיבל התא הסינכה
 םולש התוא הארשכ .הרידה ילתכ ןיב דהדהמו טשפתמ
 ידמ ומדא וינפ .הב גהני דציכ עדי אלו *ןובג ,הנושארב

 שקיב הנושארל ושגפנשכ .וינפב הקחצ ידמו וב הטיבה
 ליחתה אלא ,םדקתמ םדאל תואיכ ,םולשל ודי הל טישוהל
 ויתונויער וילע ולבלבתנ וכרד בשיחשמו ,וכרד בשחמ
 אוהש ימכ םינפ דימעה ויתונויער ולבלבתנשמו ,םימדקתמה,
 וליאו .השאל די טישוהל אלו תיבה״יגהנמ לע רומשל סונא
 הדדמש ירחאו ,הריתי תויעבטב וז םינפדודמעה הלביק איה
 .דמעמ ותואב דוע וילא התעש אל ,תוקדובה היניעב ותוא
 טישוהל ילבמ ,התחפשמ םולשלו המולשל לאש ךא באה םג
 הקשנתה םולש לש הריכבה ותוחא םעו ומא םע .די הל

 אל ןנד םדקתמה םדאל .התלהצמ ןהל הלצאו הקבחתהו
 ומצע תושעלו םינוא״ןיא־תאגק ןהב אנקתהל אלא ראשנ
 ,לצלצמה הקוחצ הכישמה וז .וב תונעל רחא ןיינע שפחמ
 ,אצומ ןיאב .תרפרפמה ותמשנל ןוקית אצמ אל םולשו
 .תיבה תא אציו ,ול םיכחמ םירבח :הנורחא הלובחתל הנפ
 ימ וב שוגפי אמש ששח ,אברדא ,ךלה אל םירבחה לא
 ןיינע לכל אלו םירבחל אל התע היה אל ובל .וירכממ
 אל ,ולזמ עורל .ריעל ץוחמ דודנל קיחרה ןכ״לע ,רחא
 היתועונת תושימג ,הקוחצ לוק — החונמ ןאכ םג אצמ
 דולדיח וכרדב וינפל ודציר תננרמה התומד לכו תולקה
 ,התיבה בושל והוכשמ םתומכ דוע עדי אלש תוחוכ .רחשה
 תלדה די לע דמע בוש ,הכורא״אל״הכורא העש רובעכו
 הפיזנב תחרואה ותליבקה רדחל סנכנשמ .דרחו קפוד ובלו
 הכ תחרוא ךילא האב ?התא רילאוואק הזיא" :תלהוצ
 דוצל הרזחו "?ךירבח לא ךל חרוב התאו ,הבוט הכו הפי
 יתאבה" :הפיסוה איהו ,הנעי המ ןיידע עדי אל םולש .התל
 עדוי ךניא !?יתאבה המ ,אנ״שחנ — יבא תאמ הנתמ ךל
 העומש העיגה .ךל יתאבה ׳טמחש, !ךתומכש רוחב ? שחנל
 םילג הכמ הקוחצ בושו !"לודג טסיטמחש התא יכ ,יבאל
 תא איצוהל התדןזמל תצפוק איהו ,רדחה אולמ לכב
 הילצה אלו .הל הדוי דציכ ,רוחבה ההת .ול התתלו הנתמה
 .םיינזאל דע םיקמוס ודמע דוע וינפ .םיאתמ רוביד אוצמל
 רוחבה עדי אל .הקחצו הרזח וזו ,דאמ ורעב הלא םגו
 ,ידמ תוכורא וידיו התע םינושמ וינפ ,המוד .השעי המ

 ?ומצע לכ תא םישי הנאו ,ןתוא םישי הנא
 ובצמ היה ,םינושארה גחה״ימיב ,םתרחמלו רדסה״ילילב
 המידו רומג הטושכ ומצע תא האר .רתויב השק םולש לש
 רדה לב לע ,רדסה תביסמב .ךכ ותוא האור איה םג יכ
 תולפשומ ויה ויניע .ודגנכ וז הבשי ,תיגיגחה ותרוסמ
 הנווכב הב ארוק אוה וליאכ ,וינפל החותפה הדגאה ךותל
 לבט אל "תועדב ישפח" אוהש הארתש ליבשבו ,תדחוימ
 םעפב םעפ ידמ .תוכמה רשע ןיינמ תעשב ןייב ועבצא
 לא עדי רשאכ ,הילא ויטבמ םג בינגהו ,היטבמב שיגרה
 תא ללקמו ומצעל זב היה .רחא דצל הטיבמ איה יכ ,ןוכנ

 .חוכה וב דמע אל ותוגהנתה תונשל ךא ,ומצע
 רקבל ותוחא לש היתורבח ואבשכ ,גחה םויב ,תרחמל

 ישפח תצק ומצע תא שח ,הפיה תיאשראווה תחרואה תא
 ןמ והשמ וילעמ וריסה ,ןהב ליגר היהש ,וללה .רתוי
 ידפטפב וקלח תתל היה לוכי םיתעלו ,תישפנה תוחיתמה
 הדמח״יטבמ םייתניב ליטהל וליפאו ,קמתסהל ילב םיט
 תולקה היתועונת לע ושפנ תוואכ גנעתהלו ותבורק לע
 .ותוחא לש היתורבח לע ףעז םג הז םע .התלהצ לעו
 היה ,ןהיטופטפ״תלומה לע ,ןה אל וליא יכ ,ןימאה ןמאה
 הנימזהל וליפא וא ,תודיחיב התא חחושל זועה וב אצמנ
 ןמדזנשכו ,ודעב תועירפמ וללה תוישפטה הנהו ,לויטל
 האצמנ אל ,םינפ״לאדבינפ התא תויהל רשואמה עגרה ול
 דיצ איה םא" :תאז אלא הינפל גיצהל תרחא הלאש ול
 התא המל התאו ,ינא המ תעדוי ינניא" :התנע וז ״? תיג
 דע קימסהל רשוכ״תעש ול הנתינ בושו ״? ךכ״לכ םמעשמ

 .ונובלעו ותכובמ ריתסי ךיא עדי אלו ,ויתורעש ישרש
 קושל םאה האצי םינורחאה דעומה״לוח ימימ דחאב
 ורדענ םידליה ראש םג .םינורחאה גחה״ימי יכרצ תונקל
 ול העיצה איה .םדבל וראשנ ותבורקו םולשו ,תיבה ןמ
 התוא .ןוצרבו הכובמב הל הנענ אוהו ,םיזוגאב קחשל
 הידיב היה ,התעדב הלועש לכ וב תושעל הלכי העש
 ¬שמו ,בורל הכוזה איה התיה קחשמב .הנוצר יפל ותוטהל
 ,םרהו לולצה הקוחצ לוקל ,ודיב תשפות ,דתיה ,התכז
 בריס אל יכ םא ,חוכב יוכיזה תא ונממ איצוהל הנווכב
 וידיב חידי יעגמ .ןוצרב הל עיגמה תא חל רוסמל ללכ
 ברסמ ליחתהו ,םתומכ דוע עדי אלש םעונ״יטטר והוטיטרה
 ההשתו ץמאתתש . ידכ ,ונוצרמ םיזוגאה תא . הל רוסמל
 התעמ לדתשה אוהו — התכזשכ .וידיב הידי תא רתוי
 םיזוגאה לע הצומק ודי תא הל טישוה — דימת הכזתש
 היה אוהו ,דימ הב הכשנ — החתפל הלכי אלשכו ,הבש
 םואתפ .תרכשמ תוקיתמ םעט הלקה הכישנב םעטו ,רשואמ
 ,דחא״דחא םיזוגא וב תקרוז הליחתהו קחשמה תא הקיספה
 ־וב תויהל ליחתמ התא ,הככ" .הלומגכ הל בישה אוה
 .הדוגאמ תוזירז רתיב וב קורזל הפיסוהו הארק ,"םדא
 בישה אוה ףא ןכש ,ותימאל קחשמה ליחתה ךליאו ןאכמ
 דע ,וכלהו ובהלתשה םהינש .הלשמ התוחפ אל תוזירזב
 תואסכה .םהיתונורגמ ץרופ ןאוס קוחצו קבאיהל וליחתהש
 םהו הילעש לכ םע ןחלושה לעמ הלפנ הפמה ,ולגלגתה
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 ,וימסקב הפ השע ומצע רשואה .םילהוצו םיקבאנ ןיידע
 -ילכ לכ ,המוד ?םהמע ןנורי אל ימו םיננורתמ םירזענה
 חיתרמו קפוד הזח לומ הזח .םהמע םינבורתמ תוריקהו תיבה
 הלוע הלהצה .דתיה .םיריעצה םישוחהו ריעצה םדה תא
 ,םהדנ דמע ,רדחב החפשמה יבא עיפוה םואתפו — ,הלוער
 שולש וא םיימעפ רדחה ךרואל רבע ,ויפ תוצפל הסיג אל
 ,עורפה רדסב לכתסהו םירוזפה םיזוגאה לע ךרד ,םימעפ
 לכ ועיבה ,םימחר וררוע וינפ .ודועמ ול ליגר היה אלש

 .תיבה ןמ חרב אוהו ,ובבל תוצווכתה
 — הזה תיעבמהו קונחה םליאה באכה ,באה לש ובאכ
 אוה ותיבבו ויניע ומב הארש םוש לע ?היה המ םוש לע
 תובר תווקת וב הלתש ,ונב דצמ "תוצירפ״ו תוערפתה
 תושגרהה־ביט הנוכנ לוקשל הסינ אל םולש — ?תובוטו

 ורעצל העש התוא היה ןותנ .ולאה תורתוסהו תובכרומה
 ריעצה וליג ינפמ םג ילוא .אוה םג עתפוהש ותעתפהלו ולש
 ־ייס ויהשכ ,ןמז־רחאל .ותלוז שפנל ןיבהל עדי אל ןיידע
 ויניע דגנל םיבצייתמ העש התואב ויבא לש םירוסייה
 האר באהש יאדו :רענה עדי (םעפב םעפ ידמ ובצייתה• םהו)
 ,עדי םג םלוא .םתחפשמ תא תמלוה הניאש ,תוצירפ תאזב
 ,תאזה תוצירפה תא ,ישוקב יכ םא ,חלוס היה ויבא יכ
 יאנק בא היה אל ףוס־ףוס ירהש ,תוכז ףכל התוא ןד היהו
 תובבותשה םג םימיה־לועל לוחמל הניב וב ,דתיהו רתויב
 ,הרמהו השקה הסנדפה־תגאד לש עקרה לבא .הרוסא
 ויה ובבלו ושאר ,וטופיש חוכ תא העש התואב סרהש אוה
 דבוכמה ודמעמ לע רומשלו ותיבל ףרט אוצמל םירבשנ

 — םולשו !תאזכ תוללוה — ולש ותיבב ,םואתפו ,חרותךבכ
 ויבא לש ונובלעו ,הביבחה הרעגה לש הנובלע ,אוה ונובלע

 .וכותב לוכה ליכהל ריעצה ובלל השק המ ,ומצע
 םדאכ ,רדחה ךרואל םימעפ המכ ,רומאכ ,ךלהתה באה
 הבל תא .שרוגמכ ףוסבל חרבו ,וילע הלבלבתה ותעדש
 הששואתה איה אקווד — ןוכתל היה השק הרענה לש
 ,הפצרה לע םירוזפה םיזוגאה תא ףוסאל הזרדזהו הרהמ־דע
 ,רבד הרק אל וליאכו ,לוכה רדסלו תואסכה תא םיקהל
 ץומח התא המ,, :הרמאו ופא לע הרטס ,םולש לא השגינ
 האב םייתניב .ךכ־לע הנע אל אוה "?לודג רוחב ,ךכ-לכ
 ¬ורחאה גחה ימיל םימעטמה — הדיב לכוא-יכרצ לסו םאה
 הננואתה ,הסנכנשכ .תיבב לפנש המ העדי אל איה .םינ
 םתבורק לאו רענה לאו ,קושבש "תורקי״ה לע רדחה־ללחל

 .התעש אל
 לליק תלדל רבעמ .תיבה תא ןבה בזע ,םאה הסנכנשמ
 -תדמחמ גלזמה־הצקב םועטל ליחתה ךא :ולרוגו וייח תא

 .םנובלע-קמוע תא םג םעט רבכו ,םימולעה
 הרימשב ליגרכ החפשמה לע ורבע םינורחאה גחה ימי
 אלא .אמויד-ינינעב תוחישבו ,"ךגחב תחמשו" לע תינדפק
 ,רביד אל .עוסשה ובל לע ורפיס באה לש רעצה-ינפש
 ־תב ןיבו ונב ןיב עריאש המ לק זמרב וליפא ריכזה אל
 אל םאש) םאה םע םג ךכ לע רביד אל הארנכו ,החפשמה
 ירבד תא םהילע ףיערהלמ תקפאתמ ,דתיה אל יאדו ,ןכ
 רתוי םולש לע הקיעה תאזה הקיתשה םלוא .(הרסומ
 םמוקתמ היה רשפא ,םירובידב והודסי וליא .םירמ םירובידמ
 ריעצה ובל עדי אל וז םירו&יירחקיתש םלוא .םהילע
 הדמעמב וז באכ־תקיתש וילע התשק דחוימב .הב דומעל
 -לכ הרישעהו ךכ-לכ וילע הבבחתנ רבכש ,תחרואה לש
 תוקיתמה-סצעבו ,םעונה םצעב .ותייוזה לכו ויתושגר תא ךכ
 םינוגי סוכ הקצונ — םימיה-ילוע ןיב הנושאר השיגפ לש

 .השקונ תרוסמו תירזכא תוינע לש
 העדי יכ םא ,התלהצ הטיעמה ,החפשמה תב ,איה ףא
 המ .תומיענה-יא לע רבגתהלו םינפ דימעהל ונממ רתוי
 הספא ,תעדל םולש היה לוכי אל ,המינפ השפנב השענ
 ול היה המדנ .תודיחיב התא שגפיהל רשוכ־תעש לכ
 תונייעמ לכ הינפל חתופ היה ,דחי ונמדזנ וליא ,התע
 ךותו .יח אוהש הלא םייחב ובצמ לע הל רפסמו ויתושגר

 אצומ היהש ,ול המדנ .הילא ויתושגר הל רפסמ היה ךכ
 רדסמ ,ומצעל םירבדה תא הצרמ אוה םייתניב .םהל יוטיב
 הווקת לכ הספא ךא ,ןורחאךורחאו ןושארךושאר םתוא
 היה םא אוה קפס ושגפנ וליאש ,ששח ףא .דחי שגפיהל
 ,שאר-דבוכ תלבוס איה ןיא — החיש התא רושקל חילצמ
 אל ,דיפלכ ותונשייב .הסלעג רופצ ,תפפועמ חור איה
 תובבלהדוחתפל חתפמה אצמנ םדוקמכ .הברהב התחפוה
 יאדו ,השעי דיאו השעי המ ,ול הרמא וליא .איה הידיב
 .עירפמ לכל ובל םישל ילב ,הירבדכ השועו גהונ היהש

 .רבד הזמר אל ףא הרמא אל איה ,אקע אד ךא

 תרזוח תחרואה יכ ,םולשל ול עדונ גחה תרחמל
 םתיבב תוהשל התעדב היה יכ םא ,םוי ותוא דוע התיבל
 איה םעט המ שחנל השקתה אל םולש .תועובש המכ
 :םירבדה תולשלתשה לע ההת ןכ־יפ-לע־ףא ,םואתפ םתבזוע
 המצע איה אמש וא ,ותחפשמ דצמ ךכ לע הל וזמר םאה
 ול איהש ,הדיחה תא רותפי ימ ? הנקסמה תא הקיסה
 אל םה ?םירוהה תא ?לאשי ימ תא ?וייח־תדיח התע
 ?תויחאהו םיחאה .תקמחתמ הבושת והונעי וא ,והונעי
 ? המצע הרענה תא .ונממ רתוי םיעדוי םניא יאדו וללה

 .הילא תשגל רשוכ־דועש לכ ןיא
 אלשמו .תברקתמ העיסנה תעש ,תועשה תורבוע םייתניב
 .םמודו רעסנו םמוש ךלהתה ,ןורתפל ךרדו ןורתפ אצמ
 .ותווהל געלדולהצ ןיעכ תוארל היה המדמ ,םינפ לכ לע
 ישעמל ץרפתה אל םאו ,ןובלעמו באכמ םעוז ךלהתה
 הגושמו .ול הדמעש איה הקומעה ותונשייב ךא ,תלוויא
 לע ונואכד לכ םע ,ללמואה ולזמ תשגרה לכ םע :רידה
 ¬פתה םיגהנמה לע ופעזו התישארב הקספנש וירוענ־תריש
 ¬מוקתה לש תועש ןתואב םג .תוכז דמיל ,ויבא לע — םיל
 םימחרל םג ספתנ ,דחאכ תילכשו תישגר ,תימינפ תומ

 .ויבא ינפבש םירוסייה הארמל
 תא תוולל האצי הלוכ החפשמה .העיגה התעיסנ תעש
 ירוחאמ דמע םולש .השראוול אצויה סובינמואל תחרואה
 יסירל דע — וסא־ישרש תוגדגדמ תועמד שיגרה ,םלוכ
 אל ומצע אוה ?הרענב בהואמ היה םאה .ועיגה אל ויניע
 םצע ,התרבחב ול היה בוט :עדי תחא םלוא ,רורב עדי
 עודמו .םירוענ רשוא תשגרה וב הקצי םתיבב התוחכונ

 ?ונממ תשלתנ איה

 .הכר תוביבחב םתחרואמ ודרפנ ,באה תוברל ,םיוולמה
 .םירבדה ועיגה אל הדירפל די־תטשוה ידכ דע ,ןבומכ
 לש ומשב תחרואה הארק תיללכה הדירפה סקט רמגב
 -לע .תומימחב קפס תוימשרב קפס ,ותוא הכריבו םולש
 ךא דחוימ והשמ וז הכרבב עומשל םולש המיד םינפ־לכ
 עיגה ולוק םא קפס ךא ,הכרבב הנע אוה ףא .דבלב ונעמל
 דערה עמשיי אמש ששח ,ותכרב הכב וא שחל אוה .הידע

 .ולוקבש
 רמתשנ אל הרענה ויבו וניב ךכ רחא היהש המ
 ול עדונ התעיסנ רחאל :ול רוכז דחא רבד ךא חנורכזב

 .םה המ הניש-ידודנ — םולשל

 ישיש קרס

 רחוס השענ םולש
 הרענה לש התעיסנ ירחא םימי השולש וא םיינש
 ףזונו ךר לוק ,םינוגחת־לוקב ונב לא באה הנפ תיאשראווה
 דלי דוע ךניא ?תילכתה היהת המ ,םולש ,םולש" :דחאכ
 *ןובאדל ,ךדומלת תא .הנש הרשע-שמח ךל ואלמ הנה ,ןטק

 ,עמוש ךניא ילוקב ,תבזע יכרד תא .ירמגל תחנזה ,יבל
 אוהש ונתסנרפ-בצמ תא עדוי התא ?ךתילכת היהת המ
 ינוצר ,רוציקב .לדגתשכל ןעשיהל לכות אל ילע ,ער לכב
 ילוא ,ךכב םשה ךרזעי ילוא ,רחסמה יכרדל לגרתתש
 ויתונווכ ול ריבסהו ףיסוה דועו ."ילזממ רתוי ךלזמ ריאי
 הוולייש ,הליצ ףוסבלו ,ודיתעל ובל תדרחו ויפלכ תובוטה
 תא לבקי ,ןתמו״אשמל בישקי ,ןנובתי ,קושה-ימיב וילא
 -יכרדל לגרתי ךכו ,התוא לוקשי ,רבמאל היונקה האובתה

 .רחסמה
 וניאו עמוש היה ,םירבדל בישקה אלו בישקה םולש
 הנותנ ותייווה לכו ,ץומק הפבו ןכרומ שארב בושי .עמוש
 תפחרמ ותבורק לש התומדו ,תורורב־אל תושגרהל ,תונוימדל
 וז ותחישב ןמז רחאל רהרהמ היהשכ .ויניע ינפל ןיידע
 השענה לכל ןיבהו עדי באה יכ ול רורב היה ויבא לש
 אוהש-ךיא חיסהל םג .דתיה ותנווכו ,המינפ ונב לש ושפנב
 םלוא .תילכתה־תרסח הנושארה ותדמח טויסמ ותעד תא
 תונועטה ."תויתילכת״ה ויתורמא תא באה ול ףיטהש העשב
 היה אל ,ופצעדנאה-לש-לבס בורו וגב־לע־בא-ימחר בור

 .ויבא לש תובוטה ויתונווכ תא טולקל יונפ ןבה לש יבל
 .המינפ וברקב שחרתמה לא ,ומצע לא ולוכ היה בושק אלא
 תא עוי אל ןה - קתש ןכ-לע .וב עפעפמהו ססותה לא
 יפכ .באה םג .ובבל וב רעוס הפ לעו וייוואמ תאו ושכנ
 רוזחל וב ריצפה אל ,וגב לש ויתוקוצמל האר ,רעשל ןתינש
 דמלו וגחלישל רזחו יפכ חקל ,יפוקככ םק אלא ,הבושתב

 .הגונה ישירחה יניגינב וב
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 -רכיכ לא וילא תווליהל ויבא וארק ,בורקה קושהדכויב
 התע אצוי אוה יב ,היה המוד .וירחא דלה םולשו ,רכממה
 תוקסעתה .וייחב לחש יונישב ןיינעו ןוצר ךותמ ויבא יבקעב
 וחורלו ול הפי ,רתיה ולש םוידנוי־תרגשל ץוחמש רבדב
 םביט עדי אלש םישדח םייחל הסינכ הב האר .העש התואב
 התע ךא וליאכ ,ול המדנ .דבלב תיתודלי העידי אלא
 התע וידעצ ,תורחב־תונשל תודלי-תובשמ רבעמה תא שח
 ןיעכ וז ,דתיה .רתוי םירגובמ םייח עקרקב הנושארל ועגנ
 דועבו .הלועפו השעמ-ייחל תויזהו תומולח-ייחמ הדח הינפ
 אוצמל יהשלכ רשוכ־תעש ירחא ורתו וצצורתה באה יניע
 ,ומצע ךותב זכורמ ,ןבה וירחא בחסנ ,ותיב-ינבל ףרט

 .םותס דיתע תארקל
 תויונחו םינסחמ ףקומה ,בחרה קושה־רכיכל ועיגהשכ
 ־בוט תואלמה םהיתולגע םע םירכיא אלמ היה רבכ ,בורל
 המדא־יחופתו םינוש םיניממו םיאלמ האובת יקש — ץראה
 ,םינטק םיריזרזחו םיריזח םג םשו הפו ,םהינימל תופועו
 רבכ םידוהי ם ירחוס המכ .םיינזא שירחהל דע םיחרוצה
 אל ןיידע הריכמהו היינקה תעש ;תולגעה ןיב וצצורתה
 :םדקומ ידדה חורחיר לש העש לוכיבכ וז ,דתיה ,הליחתה
 דסהו ,םירחוסה לש םנובאית תא חירהל ומכחתה םירכיאה
 -אשמה ליחתהשמ .םירכיאה לש םתונשקע תא ונחב םירח
 -לע רחסמ,הדורפ ונבו ינעה רחוסה באה ודמע ,שממ ןתמו
 ,רכיאל ול חיכומ רחוסה היה .םיטיח יקש האלמ תלגע די
 ולו ,רתויב הובגה ריחמ אוה ול עיצמ אוהש ריחמה יכ
 הזה ריחמל לעמ םלשל ,רתויב םועז חוויר ףקשנ ומצע
 ןימאמ וניא רכיאה וליאו ,םיבפדבושב לוכי וניא ול עצומה
 -אשמה .רתוי הובג ריחמ ול ועיצהש ןעוטו ולא תורצפהל
 םירחוס רכיאה תא ופיקה םייתניבו ,טעמ אל ךשמנ ןתמו
 ,הלגעה התוא די־לע דומעל באה ףיסוה ןכ־לע .םירחא

 ומצעל הנק רבכש ותדימעב םירחוסה ראשל םהל עידוהל
 .הזה רכיאה לעו תאזה הלגעה לע הקזח

 לש ונובאת וילע ץפק ,ןתונו אשונ באה שיל דועבו
 תחרבהמ ול אבש ,ורשעבו ותוסגב ,ותומילאב עודי רחוס
 םיטיחה תא ןוחבל רשי שגנ הז .הלגע-לעב דוע ותויהב לובג
 לש ויבא .ומדוק תואיצמב ללכ שח אל וליאכ ,םיקשב
 ,לובג־גיסמ היהת לא ,ךיתשקב האר" :וילא הנופ םולש
 דימ עיצהו ,וירבדל העש אל אוהה ךא ."םיהולאה תא ארי
 :וילא ןנחתה םולש לש ויבא .רתוי הובג ריחמ רכיאל
 ,וינפ ךותל קחצ אוההו ,"יתסנרפלו ייחל דרוי התא ירה"
 -ימד רכיאל ול בחתו ףסכ-תורטש אלמ קומע קנרא איצוה
 ,חצור" :ולומל קעצ ,ולוכ חתרתה םולש לש ויבא .המידק
 ךותמ ,ודגנכ ארק אוהו ,"ידלי יפמ םחלהדופ תא תלזג
 ךילע ,רחוס תויהל האג אל ךל" :ורשעבו וחוכב ןוחטב
 הקדצ ינממ לבקתו ,הרות דומללו שרדמהדויבב בשיל
 לש ויבא ינפ וריחשה וז תירזכא, הנעט עמשל ."היבחר דיב
 ונוצרב קנחנ באה ךיא ,שיגרה ןבה .תופילח וריווחהו םולש
 ומעז איצוהל לוכי וניאו םילאה דגנכ םעז ירבד . חיטהל
 ותוארב להצ יוגה .הכרעמה ןמ באה חרב ףוסלו ,ונורגמ
 וליאו .דחי םג םהינשל געלו םהיניב םיבר םינודוהי ינש
 :ובלב תחא הליפתו ,ןבואמכו םומה ודמע לע ראשנ םולש
 ,הז לש ופרעב שופתל לכויש חוכ התע ןנוחיו ןתי ימ
 תפצרמל ולש ריזחה ינפ תא בטיה ץוחללו ץראל וליטהל

 .קושה
 ותוינעדוקוצמ תמחמש ,באה לש ונובלע היה השק םא
 ,הכרעמה תא טבצנ בלב בוזעל אלש לוכי אל ומעז-קנחמו
 לעב םימיה־לוע לש ובורח-תקוצמ !דתיה השק תוחפ אל ירה
 ואבש ןוגיהו הערה רצועב האר הנה — םיפיה תומולחה
 ודיב ןיאו הזלה יריזחה ףוצרפה ידימ ויניעל ויבא לע
 הנושארה ותעיספב .ויבא לש ונובלע םוקנל וא עישוהל
 וב םירזכאתמ דציכ ,ויניעב האר היישעה םלוע ןתפמ לע
 וידי .ותונדמלו ותונידע לע שנועכו ןודז תורירקב םדאב
 ונוצר םלוא ,סרדנה קדצה ןובלע םוקנל ,רוזעל תורצק ןדוע
 הקזחב וצחללו ץראל וליפהל ,םילאה 'לש ,ופרעב שופתל
 בחסנש תעב ,םוי ותוא לכ ונממ קספ אל — קושהדופצרמל
 היינקב ףא חילצהל ילב ,ונובלעב בבותסמה ויבא ירחא
 תא םוקנל ובלב רדנ םולש .ותחפשמל ןוזמ חיטבתש תחא

 .חוכ רתוי ףוסאיו לדגישכל ןובלעה

 תונורחא תורצ וחיכשהש ירחא ,רפסמ תועובש ־ץקמ
 "ץירפ״ל ותא עוסנל ויבא 1ארק ,תונושארה תא תושדחתמ
 הז היה .םלועהדוומוא-ידיסחמ דחא םתיבב בשחנש ,דחא
 זאמ דסח ול רמש ןכש ,ויבא םע רחסש ידיחיה ץירפה
 העט ץירפה :היה ךכ היהש השעמו ,רעיה יקסע להינ

 ןקית ךמאב,ה שילו ,םילבור תואמ המכ לש םוכס לע ןובשחב
 םכרדכ ,ול הנע ץירפה ,ולש תא ול ריזחהו תועטה תא ול
 ןושארה ידוהיה התא" :םימוד םיבר םירקמב םיצירפ לש
 ,האובת־רחוס ךמאב״ד השעג זאמו ."ינפל רשי ויתאצמש
 םירחוס ינפ לע ,תובורק םיתעל ,ותוא רכבמ ץירפה היה

 באהש הרוכש הרכרכב ,דתיה ץירפה לא העיסנה .םירחא
 ,סוסב גהנ הזו ,וגב תא םג ותא חקל םעפה .הב גהנ ומצע
 ׳.רעיב םתויה ימימ הגיהנה תכאלמ תא רכז ןבה םג ןכש

 הצקה ןמ הנתשת ותשגרהש ,םדאה ךירצ טעמ המ
 וב העטינ ותיווה עבטמש ,םימי־לוע דוחייב ,הצקה לא
 םיתבה תורושמ ,יבועה־תיבמ האיציה םצע .םייחה־תחמש
 השדח חור וילע וכסנ — וידיב תוכשומ,ד־תקזחהו ,ותרייעב
 תפפואו הלוע תימינפ הוודח ,התע ול בוט ,דמ .תננערמ
 הארנ אוהו םלועה לכ לע תטשפתמו הכפמ איה וכותמ ,ותוא
 ,תרצקנה המקה ,הבוטה שמשה ,טקשה ריוואה .הפיו בוט ול
 ¬רמו ויריחנ םיביחרמהו םיננערמה תוחירה ,םישרחנה תודשה
 המיענ הוודח םיינפח אולמ ול קינעמ לכה — ובבל תא םיביח
 םה םיבוטה וידידי וליאכ םתכלש תישארב םיצעה .הכזו
 ,וילע המוד .השדח השיגפ םהמע שגפנו רזוח אוהש ,רבכשמ
 םהב חומשל אלא ול ןיאו ולש ותושרב אוה םיצעה ןיב ןאכ
 ¬אדב ,ויתובשחמב עוקש ,ירוחאה בשומב ,ויבא .םהמ תונהילו
 ,ןנורתמ לוכהש שיגרמ ,םולש ,אוהו .ויאכנדווגהבו ויתוג
 ךשמב ול בוט ךכ־לכ המ לשב תעדל ךרוצ ןיאבו תעדל ילבמ

 .תאזה העיסנה לכ

 הדשמ ,ךרדל ךרדמ ורבע ,תועש המכ _,דכרא םתעיסנ
 הבוטה ותשגרהו ,רפכל רפכמ ,השרוחל השדוחמ ,הדשל
 הדרי התע .ץירפה רצחל וברקתהש דע ,התנתשנ אל רענה לש
 ובל המ־םושמ ליחתה ,שממ רצחל ךומס .המותכ הדרח וילע
 ריכה — הרכרכהמ דרי ויבאו המינפ רצחל וסנכנשמו ,ופקוב
 דציכ דוע עדוי וניאש ,באה לש תודרחה ויתועונתב ובה
 שקביו ואוב לע הליחת עידוי וא ,ץירפל רשי הלעי םא ,גהנתי
 וריאשי םא ,ורענב השעי המ ,עדי אל ןכו .וינפל עיפוהל תושר
 רשיי ,הטופקה תא הקינו ןקית םייתניב .ומע ונחקי וא הלגעב
 וארקש יפכ ,דבע) קבוראפ וינפל ןמדזנ .ושאר לע ועבוכ תא
 ,הזל הז וחמש .וריכמ היהש (םינאפה לצא םיעובקה םילעופל
 תלוכיה-לודג רואנה ןודאה םא ידוהיה רחוסה לאש החיש בגאו
 חיטבה ,ןה הנענשמ .ןומראב אצמנ (םיצירפל היינפה ,דתיה ךכ)
 ול רתומ םא לואשל ךליש תנמ־לע ש״יי־ימד וחיש־שיאל ול
 תוחפשה תחאל הנפ רחא ,ותחדפב תצק דרגתה זלה .וינפל אובל
 רחאל .ותוחילש התשע הארנכ ,איהו ,הרקמ ךרד הרבעש
 .ומצעבו ודובכב תלוכי,ד-לודגו רואנה ןאפה עיפוה הלק העש
 ןאפה .תוקומע וינפל הווחתשה הענכה־ךויח ךייחמה רחוסה
 תכלל וארקו תועבצא יתש רחוסה לש ודיל עקתו טישוה

 .הלגעב ראש־ב' רענה ,וירחא

 .לארשי־ידולי םכילע אל — ץירפה ירחא ידוהיה ךלה ךיא
 םתכרצוה אלש םכירשא ,תולג־םעט םתמעט אל רשא םתא
 יפכ הלפשהבו הענכהב םכילע םיבוהאה םכיבורק תא תוארל
 יכ ,ויניעב היה הארנ .העש התוא ויבא תא םולש הארש

 .וחור תולפשו וכרעדווכימנ לע תולוק ילוקב זירכמ ויבא
 לעו ןאפה ירוחאמ םכוליה תעש לכ ומצע קיזחה ידוהיה
 ליפשה רענה וליאו .הענכה לש האופק קוחצ-תב ויתפש
 ללכב ידוהיה לש וכרע־לד לע וברקב סמנו הכב ובל ,ויניע
 ,ודובכב םיבייח לובהש ןימאה ותומימתבש ,טרפב ויבא לשו
 שיל םולש עיגה העש התואש רשפאו .אוה הרותךב ירהש
 .אוה ושפנב הווכנש תויווכה ךותמ ,ולשמ תדחוימ תונויצל
 ךותמ ושפנב טוקנ ,הלגעב ידיחי םולש בשי הכורא העש
 תאזה רצחבש ברה רשועב אנקתהש ,האנק־לוכאו ,ןובלע
 לע ,ספתנ םג דכ ךותמ .וללה םיטקשה םייחבש ןוחטבבו
 תוצרופה ,תורממ,ד ויתובשחמל ,רתוי תישממו תדחוימ ךרד
 זא רבכ עדי ותונויצ חוכמ .ותביבסב לבוקמה לכ תורדג תא
 תא חתנלו ןוחבל (הפוקתה תגשה יפלו וליג יפל ,ןבומכ)
 עודמ :ושפנ-יקמעמ לכמ םהב סואמלו תולגב םידוהיה־יייח
 עודמ — וכותב ריעצה ובבל קעצ — םימעה לכמ ונללמוא
 ינפבו ףצחתמ •חורדכג יוג לכ ינפב ונינפ ריחשהל ונילע לטוה
 עודמו ?םהמ ונילפנ המב ? וחור־תובידנב רדהתמ יוג לכ
 ,םירצוקו םיערוז םה ,םינגו תודש ,המדא שי םהל ,תיב שי םהל
 ?םהיפכ למעב םירסרסמ ךא וגאו ,םהלש לובה .םידבוע םה

 ,ונצראל ,ונתיבל בושל ונתוא םג תארוק תונויצה הנה
 וניפכ־למע ףוסאנו דובענ ,רוצקנו ערזב ונא םגש ,וניתודשל
 הבוטה המדאהש לובמ םייוגה לככ היחנ אלא ,דוע רסרסנ אלו
 -לכ םיזבתמה הלא ,ונירוה ךכל םידגנתמ עודמ .ובל קינעת
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 םהל חונ םנמואה ?תקסופ הניאש הלפשהל םינותנה ,ךכ
 לש םתדובעב םתולת םהל החונ םנמואה ?הז םדמעמב
 תא ,םתולפשב םישיגרמ םניאו םילח םניא דיא ?םירחא

 ?םתענכהו םתוזבתה תא ,םכרע־תוכימנו םחור־לופש

 הגוהו ךדכודמ ,ץירפה רצחב הרכרכב דדוב ךכ ותבשב
 םירבועה םיצקשה יכ םולש לע היה המוד ,תוגונה ויתובשחמ
 ,השעמ־ספאב בשויה ריעצה ידוהיל ,ול םיגעול רצחב םיבשו
 םמצע םע סייפתהל םירוענה עבטכ ,ספא .געלנו רזומו רתוימ
 תארקל ונוימד וכילוה ,םירהוז תודיתע םג םהירוהרהב תוזחלו
 ־ץראב רכיא אוה םג היהיו ןמז אובי :ול שחלו הפי דיתע
 ואובי וילא ףא ,הנרוגה ףוסאיו רוצקי אוה ףא ,לארשי
 הנשיה הרוכמב רקבל אובי זאו ,ותאובת תונקל םירחוס

 ..םהמ לפונ וניא יכ ,םייוגל םהל האריו

 תוגונה ויתובשחממ דדועתהל בורק אוהו ,הזוה בשוי ודוע
 ךלוה ןבה והאר קוחרמ דוע .באה עיפוה ,דחאכ תוסייפמהו
 ־אפה תא אצמו שפיח וכוליה בגא .בל־בוטו חמש ברקתמו
 ול טישוהו ,ואוב לע ץירפל עידוה וידי־לעש ,(דבעה) קבור
 הדיעה יוגה לש וינפ תרכה ,הבחר דיב הארנכו ,ש״יי־ימד
 הווחתשהו םילהוצ םינפב עבוכה תא םירה אוה ףא ,ךכ לע
 באה לש ובל היה התיבה םתעיסנ ךרדב םג .ידוהיה ינפל
 .ותחמשב ותוא ףתשל הצור באה יכ ,שיגרה ןבהו ,וילע בוט
 ונממ ואצישכו ,םהינש וקתש רפכה ינפ־לע ועסנ דוע לכ םלוא
 ובלש ימכ ,באה תצקמב לעתשה ,םיחותפה תודשל ועיגהו
 ןוחטב קר" :רמאו חתפ .רבדל סונא אוהו ויתודג לע רבוע
 ,ךרבתי ,אוה םא :וב םיחטובה תא בזוע וניא אוה .ת״ישהב
 המ יכו .ןיע־ףרהכ םשה תעושי .הילאמ הכרבה האב ,הצור
 ?דסח יל הטונו יתבוטב הצור אוהש ,הז ץירפל ול יתישע
 יפ־לע־ףא .םילבור ךכו ךכ לש םוכסב תועט ול יתרזחה
 .ימצעל הבוט ,הלילח ,קיזחמ יניא ,ןידה יפל רתומ יוג תועטש
 .יתובישהש הממ רתוי המכ יפ יל םליש רבכ ךרבתי םשה לבא
 ולש ויבורקב ןימאמ אוהשמ רתוי הזה יוגה'יב ןימאמ וישכע
 ראשנ אלו ,ןורחאה ריחמה יפל ול םלשמ ינא םנמא .ומצע
 רוכמל וישכע חיטבה הז דגנכ םלוא ,טעומ חוויר אלא יל
 .םדא םוש םע ךכ־לע רבדת לא .דבלב ידי־לע הנשה תואובת
 ףסכה יל קיפסה אל .ןתלת־יערזו הנופא ,םיטיח יתינק םעפה
 רחמ .םיזוחא םיעברא קר יתמליש ,ךכ־לכ הלודג הינקל

 ."ףפכה ראשל הכחי םלש שדוחו ,האובתה לכ תא חלשי

 ותחלצהב ותוא םג ףתשל ליבשב ,ונבל באה רפיס ךכ
 תינדרמ תורירמ וזיא ךות וירבדל בישקה ןבה לבא ,הברה
 םיבשוי ויה םהינש .באה םג קתתשה ףוסבל .תשקיע הקיתשו
 הנוב ,רעשל שיש יפכ ,דחאה ,םהיתובשחמב םיעוקש םיעסונו
 ויתובשחמ ךישממ רחאהו ,הלודגה ותחלצהמ םיחרופ םילדגמ
 הנה .םיטקשה םידבועב אנקתמו תודשב ןנובתמ ,תורדוקה
 םתמק םירצוק םירכיאה דציכ ,האנק לש הייאד האור אוה
 םניכהל ,םהיתודש םישרוח רבכ םירחאה וליאו ,הלשבה
 תושימגה תוצקשה תומולא תומלאמ ןאכמ ,ףרוחה־תנועל
 םיעורה .הדשה־תכרבמ תוהובג תולגע םיניעטמ םיצקשהו
 ־הטצמ םיחייסה ,םילודגה הערמה יחטשב םהירדע תא םיעור
 תועיסו ,עבוש־בורמ םיללותשמו ןח־תוציפק םיצפוק ,םיל
 טעמ םיפפועתמ ,םהיפנכ םישרופ םה ,תולהבתמ םיזוואה
 ,םהל ךא הלא לכ .ךרה בשעה ןמ ךוחלל םיבשו םיעגעגמו
 "בורמ וב רבוע ובל .הלא לכ ןיב רזו ירכנ אוהו ,םייוגל
 יפלכ המילכו באכ תשגרה ידכ דע ,ותולד־תרכהמו האנק

 .וייחבש אצומה־ספא לכ תייאר ידכ דעו ומצע
 לוקיש לכ ילב ,םירתי תונובשח בושחל ילב ,םואתפו
 אל ,ךל רמול בייוחמ ינירה ,אבא :רענה רמא ,םדקומ תעד
 .תעדל יתחכונ ,הברה ימצע תא יתקדב .ךכרד ךישמהל לכוא
 ? הרטמ אלב םתס ךירחא בחסא המלו .רחוס תויהל לכוא אלש

 יעיבש קרפ

 הכאלמ־לעבל היה
 ,ונבל באה יפמ ,תחנ תצק הפיערהש הבוטה בלה תחיש
 התיה ,ןבה יפמ הגווכ־לכ־אלל־תירזכאהו תכתוחה העדוההו
 הנעל תפיטכ ונב תעדוה ,דתיה באל .תרהמנו הרמ םהינשל
 ,ךרבתי־םשה־תרזעב התע הז ול השגוהש ,הנטקה רשואה־סוכב
 ייכרד לשב ברה רעצה ירחאו הסנרפ ייוניע הברה־הבדה רחא
 המ־םשלו ?למע אוה המל וישכע .בוהאה ןבה לש תוזולנה
 ימ־לשבו וחימ תא שביימ אוה המל ?וחוכ תא זבזבמ אוה

 ! ? ידש ול רמה המל ? ותחונמ תלזגנ

 ויתונובלעו ידוהיה םדאה תונובלע לכ :וילע המוד ,ןבהו
 ושפנכ ול רקיה ויבא לש וכרע־תוכימנ לכו ,ומצע אוה
 םידקרמו וירחא התע םיגלוד ,הבולעה ותסנרפל דבעושמהו
 רוחשה דיתעה ,תויחל לכוי אל ךכ .ירזכא געלב ויניע ינפל
 תא תאשל לכוי אל ,ךישמהל לכוי אל ךכ .ותוא תיעבמ הזה

 .הלאכ םייחמ ותומ בוט ,ויניע
 תכתוחהו הרצקה העדוהה רחאל םינש המכו המכ ץקמ
 וייחב הלודגה הרומתל עיגה רבכש ירחא ,ויבא ינפל איהה
 ותעדוה יכ ,שיל םולש ריכה ,הרמ החיש התוא ול הרכזנו
 ,המודמ רשוא יכ ףא ,ויבאל טעמ־רשוא לש העש התואב
 םקר ויבא לש ונוימדש העשב .רתויב תיכונאו תיעשר התיה
 הבוטה לכב וגב תא בליש יאדוו ,תובוט תווקת ילדגמ ומצעל

 דירוהל ,ודצמ השעמה היה ער המ — ,ול חומצל תדמועה
 ,וריכזהלו בושלו וייח לש אכבה קמעל תחא־תבב באה תא
 םיכשומ םהינש ,םיקוחר םינוש תומלוע ינש םה םהינש יכ
 בייח יכ ,ול רורב היה םינש רחאל ,ןכ .םידגונמ םידדצל
 ,הרצ וז לבא .רתוי המיאתמ העשל ותעדוה תוחדל היה
 ומצע אוה .וירבד לוקשלו טוכשל לגוסמ היה אל העש התוא
 ,היתונובלעב ,הירוסיב הלתפתה ושפנ ,רמו ער ול היה
 ותשוחתו ותבשחמ־זכרמב .וירוסימ תצק קרפתהל היה חרכומו
 םייחה־לגעממ תאצל וילע היה המושו ,ומצע אוה ךא דמע

 .לבכנ ובו דלונ ובש

 התליחתב ,ררשואמ העיסנ התוא ירחא םימי המכ ודבע
 ,תיבב השגרוה אל תחלצומה הינקה תחמש ,הכוסב הללמואו
 ךותמ םאו הווקמה יפכ וניא חווירה יכ ,ררבתהש ךותמ םא
 הקיעמ ,דתיה החפשמב הריוואה ןפוא־לכב — םינב לודיג רעצ
 לש שסנ־ךודכד ךותמ תיבב ךלהתמ היה באה .תכדכדמו
 ושרחנ וינפ ,אוה וכרדמ שרופ ווב תא האורה םכח־דימלת
 .ול םיקיצמ לואש־ירוסיש ,היה רכינו ,םישדח םיטמק םהב
 ונישע אל המ ,םולש ,םולש" :רמאו ןבה לא הנפ דחא ברע
 ,הרות ךדמלל לכונש דבלבו ,וניפמ תכ ונכשח ? ךנעמל
 .יתשנענ םימשה ןמ ךא .םישנאלו םיקולאל םלש ידוהי ךתושעל

 הרצק הקספה ירחאו ״? ונישע אלו תושעל דוע לכונ המ
 ןיא ,טושפ .ךסנרפל דוע לכונ אל ,אל" :ףיסוה תוחנא־תאלפ
 ךילע התעמ .ץראה־םע היהת אלש דבלבו לכה יתישע הממ
 ,תרחא הרירב ןיא ,הצור ךניא רחסמב .ךמחל ךל רכתשהל
 רוזעת םג םא ,ךל בשחיי הלודג הווצמל ,הכאלמ־לעב היהת

 ."ונתסע־בל
 ־יסב התהמו ןחלושה די־לע העש התוא לכ הבשי םאה
 םימי המכש ,ריעהל יוארו — .תוכובה היניע תא הוונ
 תובישיה תחאל םולש לש ריעצה ויחא חלשנ ןכל םדוק
 רוכבה לש וכרדל אוה םג ךשמיי אמש ששחמ ,ריעל ץוחמ
 םירוסייה לכ לע ויבא ירבד ועמשב ,םולש ,אוהו .םינבב
 .דימ םהילע תונעל בל וב היה אל ,םהב םירוצעה םיברה
 ונוגימ וב טבצנ ובל ךא ,הזה אצומה ןמ החנ ותעד יכ םא
 ןבכ ,המילשה ותמכסה ןתנ הרצק הידהש ירחא .ויבא לש
 ,הנמאנ חיטבהו ,החפשמה תורצב וקלח לטונה בישקמ
 החטבהה ירבד ךא .ויבא ידיל רוסמי חיווריש המ לכש
 הוויק דוע אוה .ברח תורקדמכ באל ול ויה ןבה לש םיכרה
 רוזחיש החטבהל ,תוסייפתה לש הבושתל ,תרחא הבושתל
 הבושתב וילא בושיו ,וז המילכ וילע טימי אלו וכרדמ יב
 .ץוצרו חוחש ןחלושה לעמ םקו תוקומע באה חנאנ .הנילש

 לבקתנ החיש התוא ירחא םימי השולש וא םיימוי
 .ןוטרק תואספוק תיישעל ןטק תשירח־תיבב הדובעל םולש
 תויוצצורתהב אל הרושק התיה אלש ,אקווד וז הדובעב רחב
 תבוחב אלו םינש המכ ךשמב הכאלמ דומלב אלו תובר
 לכוי וז היישעב .אברדא ;הכאלמה־תיב־תלעבל תוריש
 .םנמא ,תולגרתה לש םיסעמ תיעובש ירחא רבכ רכתשהל
 .ורכש לדגי ןמזה ךשמב לבא ,ליחתמ ךרדכ ,ךומנ רכש
 אלא תוכשמנ ןניאש ,הדובעה תיעש ירחא ,לכמ בושההי
 ךכו .ויניינעלו ושפנל יוגכ ברע־ברע היהי ,הכישח דע
 .םייל תוטורפ המכ חיוורהל ליחתה םייעובש ץקמ .הווה
 ־וסמ תעד־תדחיחז ךיתמ ,ןושארה יעובשה ירכש איבהשכו
 ריסמת" :םאה לא ותוא הנסה ,ויבאל ורסמל שקיבו ,תמיי

 .ףיסוה אלו ."הל
 וידי ןמאל קיפסה םולש ,תועיבש המכ דוע ואצי
 .תשורחה־תיב רגסנ הנהו ,רתוי היבג רכש לבקלו הכאלמל
 שדוחב חיוורה םולשש לכו ,וילעב לש לגר־תסישכ תמחמ
 םירענה ראש לש םהיחוור ומכ ,םילעבה ידיב ראשנ ןורח *ה

 .ומע םש ודבעש תירעגהו
 ־תיב הגסקה וריעב ןמז קרס ותואב חתפנ ולזמל
 .דמכ םכיתבו םירדה ינש :רמי*יכ .הגירא׳י שדח תשי־יח

 נ4• ,רסנולפ רפס
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 "ידלי דמלל איה םתרטמ יכ ,ומסריפ םילעבה .די״ילונ
 ודמלי ןכ״לע ,הילעב תא תסנרפמה הכאלמ םיינע לארשי
 ועדיש דע טעמ וחיווריו ,הגיראה תכאלמ תא תוילוש םש
 הלודגה ריעה ׳זדולל עוסנל ולכוי ונמאתישכלו ,הדובעה תא

 .םינמואמ״םיגרוא תרותב

 החמש ובל אלמנ ,הז הכאלמדויבל םולש לבקתנשכ
 רשוכ״תעש ול היהת .ותלואג אובת ,בשח ,ןאכמ .תומולחו
 הב ,הלודג ריעל אובלו הרייעה תא בוזעל הנושאר

 ,הלא ויהי םיבחרמ הזיא .םישדח םיבחרמ וינפל וחתפיי
 אל דוע .םעפה םג הרמ וב לתה ולזמ םלוא .עדי אל
 רגסנ ,השדחה ותכאלמ תא הברהב וא טעמב דומלל קיפסה

 .ןאכמו ןאכמ חרק ראשנו ,הז הכאלמדויב םג

 רעו שיגר ,הרשע״שמח ןב רענ לש ובצמ ראותי ךיא
 ןעשמ דבאש ירחא ,םירוויע תולרוגב קבאנו וייח״ילותלתפל
 זחאיהל ויתונויסנ םגש ירחא ,תוריעצה וילגרל ןורחא
 ךיא ,ללמואה ולרוג םע םילשי דציכ ?והוביזכה הדובעב
 ירוחאמ תברוא רבכ הרומגה תוינעהש ,וירוה תיב לא בושי
 יפלכ תנגוה העפוה לע וב םיקבאנ ןיידע יכרבא ,ותלד
 ןיב ףא .םלועב םוקמ ול ןיא יכ וילע היה המוד ?ץוח
 ךלהתה םינבהו תובאה תמחלמל דימת םיכורדה וירבח
 ונממ קרופ ,ול רצ המ — ותיבבו ,ולרוג״תקע תשגרהב
 המחלמ בישהל לוכי וניא ,ויבהוא םע וקבאמב וקשנ לכ
 אוה .רעש וניא ורעשו ,ללכ וב םימחול םניא םה ,הרעש
 "רחאלש תוריח ,וילע הקיעמ ותוריחו ,ושפנל ןירוחךב
 אב אוה ןיא .ובג לע קיעמ הלועש תוריח אוה שואי

 םיתעל ראשנ ולכא .הגישהו לכואה״תועשל אלא ותיבל
 ותעפוה יכ ,וילע המוד .תדדונ ותנשו ונורגב עוקת תובורק

 םהמ אלמ תיבהש ,תורירמו דעצ ,זגור ךא הפיסומ תיבב
 המכ .ושפנב הצע תישל ,אוה םינוא לדח .תאז״אלב םג
 ודיב שי המ ךא ,דיבכהל אלו והשלכ רוזעל הצור היה

 ךשמנש הכאלמ .תורגנה״תכאלמ דומלל אוה הצור ?תושעל
 אלא ,תרחא הבוט הכאלמל םיכפמ םג היהו ;רתויב הל
 םייתנש ךשמב דומיל״ימד םולשתל ףככ וא ךירצ ךכלש
 וא ,ותוא םלשל וירוה ידיב אלו ודיב ןיאש םוכס —

 "לעב תא תרשלו םינש שולש ךשמב הילוש תרותב רכמיהל
 תישילש ךרד םג וינפל ילוא התייה .ותשא תאו ,הכאלמה
 אל ךכ״ידכ ענכיהל ךא ,תויונחה תחאב תורש שפחל —
 הקיפסה ותונויצ ימי ךשמב .םינפ־םושב הצר אלו לוכי
 םיכסמ היהש יאדו .אושנ יתלבל וילע ץקשיהל תונונחה
 הדובעו ,השק הדובע לכ תושעלו רכיאל ומצע ריכשהל
 "ץראל אובל הכזיש רחאל וייח ימי לכ ול רשכת ףא וז
 "יעושעש לכ םע ,הז ןויער לבא .הב לחנתהלו לארשי
 ןכש ,אבש תמועלכ הרהמ דע ול ךלה״ףלח ,ובש ןוימדה
 וללעתי ירה ,והולבקי םאו ?והולבקיש םירכיאה םה ימ
 דוחיב ,וילע רומשל דוקש היהש ,ודובכ תא וליפשיו וב

 .םייוגה יפלכ

 ול שמשל הלכי אל הלאה תויורשפאה ןמ תחא ףא
 ;דוע ול ונאתה אל תיבב .ללכ אצומ ילב ראשנו ,אצומ
 וששחו ותכובמב וריכהש ךותמ םא ,ותילכתל שורדלמ ולדח

 ־לכ ואר אל בושש ךותמ םא ,וטינקהלו ורעצל ףיסוהל
 אוה ,השקו ול רמ ךכ וא ךכ ןיב .םיריתי םירובידב תלעות
 םעפ ידמ וצרפש תוחנאה .ומצעל תונאתהל הברה ומצע
 ובבל וכתח באה יפמ וא םאה יפמ ללחה ךותל םעפב
 לע בשח תחא אל ,ומוי תא לליק תחא אל ;חהק למזיאבכ
 ותפיאש לע ,ומולח לע היהי המ ...לבא ,ומצע ידיב התימ
 ,בל ותוא ירה ? רכיא ייח הב תויחל לארשי״ץראל עיגהל
 דציכ תומיזמ םג שרח ,תימצע תודבאתה תומיזמ שרחש
 אל ןכ״לע ,הדשה תא שורחלו לארשי״ץראב רכיא תויהל
 ,רתוי רחואמ ןמזל ותודבאתה שיל םולש ההדש אלפיי

 .רתוי קוחר דיתעל

 ,הרוחש הרמל םיענכנ םניא ךא םא ,םירוענ תוחוכ
 ¬יווב וא םיעושעשב םהל םיאצומ ףאו ,םהלש תא םישרוד
 ול היה םא .םירוסיו רעצמ טלפמ םייגולואידיא םיחוכ
 "תיבב ומצעל טלפמ אצמ ,אבא תיבב רמו ער םולשל
 ןיעמ איהה הפוקתב םיינויצה םירענל שמישש ,שרדמה
 םירפסה לע ויה תוחישה רקיעו ,םיחוכיוו תוחישל ןודעומ
 "בבוח ותוא לש ותיבב םג וסנכתה .םהב וארקש םירמאמהו
 "בגאו ,בוטה םרומכ םהילע דבוכמו בוהא היהש ,קיתו ןויצ
 ותואב הדיחיה הפיה תבה לא םיינשייב םיטבמ ובינגה ךכ
 .המע הלק החיש ףוטחל רשוכ״תעש ושפיח םג וא ,תיב

 ינימש קרפ

 ארזע תדוגא
 םולש ייחב רתויב השקה ,הפוקת התוא לש המוציעב
 תא ףילחהל שרדמה״תיבב וירבח לש םנוצרב הלע ,שיל
 םתוקנימ הב ורבידש שידיי תפש ,םדומיל״תפשו םמא״תפש
 ןושלב (תפסונ רוביד״תפשמ והשמ ועדי םהמ םיטעמ קר)
 ודסיו ומק ?ושע המ .דבלב םירפס יפמ הועדיש ,תירבעה
 ,הרותה תא שדיח רפוסה ארזע : רומאל "ארזע" םשב הדוגא
 תובישה לש דצ ,המודמכ ,שיו .הפשה תא ושדחי םה
 ,דתיה ןכש ,ט״נרת תנש :הדוגאה דוסיי לש וכיראת ןויצל
 תוצופת לכב אל םא ,ןילופ תנידמ לכב הנושאר הזעה וז

 .לארשי״ץראל ץוחמ ,ןבומכ ,לארשי

 םאה ? םהל ואב ןיינמ ומויקב הכורכה הזעההו הז ןויער
 ,םילשוריב הדוהי״ןב רזעילא תיבמ תועומש םהילא ועיגה
 ? םהישעמכ םה םג ושעו ,םש״יא הפ״יא םירחא םידדובמ..וא
 ,םימלענ תורוקממ העבנש ,תימצע תוררועתה ןאכ ,רתיהש וא
 םימיה״קחרממ ?םהייח תגורעב לדגש ירפ לש ולושיב ןיעמ
 שיו שי ,הבושתל םוקמ ןיא םא ךא ,ךכ לע בישהל השק

 םירענ תצובקל ,םהילא האב ןיינמ :האילפלו ההימתל םוקמ
 ליטהל המזיו ץרמ ,םהידעצ תישארב טעמכ ,םילכשמתמ
 תפש אלא ,דתיה אלש ,הפש״תכיפה לש השעמ םמצע לע
 ¬טוש תוינויח הכירצמה ,רוביד״תפשל — בתכהו םירפסה
 תוררועתההש רוכזנ םא ,תוממותשהה לדגת רתויבו ?תפ
 ,םמצע םהלש תפומה ישנא דועב ,םהילא האב וז המזיל
 ־דחא ,ןמשירפ דוד ןוגכ ,לודג ןואמצב ותש םהירבד תאש
 טעמכ ירבעה רובידב וב וגהנ ,םירחאו קילאיב .נ .ח ,םעה
 ןיינמ ,ןכבו .תונלטב־,דשעמכ םהל הארנו געל לש גהנמ
 ילוא ?תאזכ הזעה ,םילכשמתמ םירוחב םתואל ,םהל
 ךותמ .ךכל המרגש איה םהב התיהש תומימתהו תודליה
 .ומירהל ואב ,אשמה דבוכ תא רעשל וליפא ועדי אלש
 ¬הלתהו םירוענה ןוצרו םיישקה לדוג לש העידיה רסוח
 .לודגה םגוחצנלו הלודגה םתזעה ידיל ואיבהש םה םתוב
 תונש ,שיל םולש לש רתוי תורחואמה ויתונשב םג ,ןכאו
 וידומילש דועב) תילכשה ותוחתפתה אולמב אוהו ,הדימעה
 ,םייחה םצעמ וידומיל דבלמ ,תוחתפתה לכ םהב הלח אל
 ־ישנא יל ובה :רמוא היה (םהב ותולכתסהמו םלבסמ
 תמא״תומימת םהב היהתש ךא ,תח ילבל םייושעה ןוצר
 ־שומה לכ תא ושעי הלאו ,םמצעבו םנוצרב תמא״תנומאו
 ¬שומה ילעב לש םפוס יכ ;רפאו רפע תולבוקמה תולכ
 ,ןוצרה־ילעב ,םה .ןוצרה ילעב ירחא םיעלוצ םהש תולפ
 ¬חאו ,םייחב רתויב תוינוציקה תורומתה תא םיאיבמה םה
 תא ורבישש הלא יפל ויקוח תא עבוקו עדמה עלוצ םהיר

 .םימדוקה "םייעדמה םיקוחה"

 םתעידי :קויד רתיב וא ,הפשב םירוחבה לש םתעידי
 םירשקמ ךיא לבא ,הטעמ אל םנמא ,רתיה ,תוירבע םילמב
 ןיאש םילמב תויח םיחפונ ךיא ,רובידה ףטשב םילמה תא
 םישדח םיגשומל םילמ םישיבלמ ךיא ,רוביד לש תויח ןהב
 ,ועדי םתצק .לואשל ועדי וליא ,הלאשה התיה וז —
 הפשה תא ודמל ,ירבעה קודקדה תא ,הברהב וא טעמב
 המ .רתוי הלק תצק הלחתהה .דתיה םהל .הפש תרותב
 "םושב .רתויב השק ול התיה הלחתההש ,םולש ןכ ןיאש
 הווה ,רבע ;דחי םילמה תא רושקל דציכ עדי אל םינפ
 .ויבגל םימייק ויה אל ,הבקנ״ןושלו רכז״ןושל ,דיתעו
 ,הקודקד דמל אלו הפש תרותב הפשה תא דמל אל ודועמ
 עובשה תוישרפב ודומיל ךותמ עדי ירה םהב עדיש הדימבו
 ,ך״נת ירפס — רמולכ ,״קוספ״) ארמגב ודומיל ךותמו
 ,תונורחאה םינשה םולש״םייתשב ,האירק ךותמ .(טעמ דמל
 המכו המכ ומצעל לגיס םנמא ,םיגותעבו הלכשהה ירפסב
 עגונבו ,תרבודמ הפש לש תויח אל ךא ,םישדח םיגשומ
 םוש ול ויה אל ,הפש םושב בתכ אל טעמכ — הביתכל
 אל םירוביח םג .םיבתכמ םתא ףילחיש םיקחרמב םירבח
 שיש ,ריעז יעצמא ותוא ףא היה רסח ,רומאל .ודועמ בתכ
 תולחתה לכ םאו .ןורכזב םילמה תא רתוי שירשהל וחוכב
 היהשמ רתוי .םייתעבש השק וז הלחתה .דתיה ירה ,תושק
 "לע״ףא .םינפ״תועונתבו םידיב זמרמ היה ,רבדמ םולש
 .רבדב םיינשקע,דו םיליעפה ןמ היהו ,אוה םג זעה ןכ״יפ
 םירענ ךרדכ ,דאמ הקזח התיה םלוב םירוחבה לש םתטלחה
 .הברה הכרא אל תאזה תילולימה הקוצמה ,םנמאו .הז ליגב
 לע םיטפשמ וחסינ םה .םתומדקתהב ושח ומויב םוי ידמ
 םילמה רשוע ירה ,טעמ עלצ קודקדה יכ םאו ,הפשה תרהט
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 ־לקשמכ הז יוקילל ול היה — דומלתו ארקמ ייוטיב —
 .דגנכש

 ןיבל םניב םוקמ לכב תירבע ורביד וללה םירוחבה
 ןיב ,ריעה־תוצוחב םילויטב ןיב ,שרדמה־תיבב ןיב ,םמצע
 םהילאש םייברה רפסמכ היה םרפסמש ,םיידיסחה הליפת״יתבב
 םידיסחה לש הלאה הליפתה־יתבב .הרייעבש םידיסחה ועסנ
 לבא .םיביבצו םיצוקכ שדוקה־ןושל ירבוד וללה םירוחבה ויה
 אסיב אמוסרפ םשל ,םר לוקב םרוביד אקווד ועימשה םה
 .םתודרמתה לעו םמויק לע הזרכהו םשור תיישע םשלו
 אלש הדגאכ ,אלפ־רבדכ םרוביד היה םעה יטושפ ןיב םא
 ־השעמכ ויה ריעה־ינפו םידיסחה יניעב ירה ,ןידה־אמלעמ
 הריבה לכ תא עקעקל םיאבה ,םירממ םינב לש הדירמ
 םירענה לש ירבעה םרוביד .שדוקה־ןושל תא םיאמטמהו
 לככ םהב ומחלנ םהו ריעה יבושח לש םתמח תא הלעה
 עגפ עגנה — הברה הגישה אל םדי ךא .םדי הגישהש
 ןכ־לע .ליג ותואב ויהש םמצע םידבוכמה ינב לש םבורב
 םע םתמחלממ םיבזכואמ ויהש ,ריעה ינפו םידיסחה וכפש
 ־לעבו ןיירוא־ןב ,טחושה לש ושאר לע םסעכ לכ תא ,םהינב
 ,ינויצ השענו םיעשופה־הנחמל רבעש ,ללוהמו קותמ הליפת
 לכב ומקנתה וב .שדוקה־ךושל תא "אמטמ,, אוה ףא היהו
 ,וייחל שממ ודרי ;םהינבב םקנתהל ולכי אלש לכבו ולכיש

 .הקירמאל גילפהו ריעה תא בזעש דע

 הזע האגש וללה םירוחבה בלב הצצ תאז המחלמ בקע
 םהש דחוימה םפקת לא וממוקתה ,הירישעו "ריעה ינפ״ל
 .םירחא ידיב םהל ןתינה זרפומה דובכה לאו םמצעל םילטונ
 םזילאיצוסה ןיינעב גשומ םוש ,וללה םירענל ,םהל היה אל
 יזעולה םשה ףא ,תולודגה םירעב ידוהיה בוחרב טשפתמה
 ויה םבורש ,םיריבגה תא ךא ,םהילא עיגה אל ןיידע הזה
 םע ינפב םתוא םיזבמ ויהו םבל לכב ואגש ,תוצרא־ימע
 לש הסגה םתויכונאב ושח םהלש םירוענה־שוחב .הדעו
 .תברברתמו תדסחתמ םינפ־תרדהל תחתמ הרתתסהש ,וללה
 הרבגש הדימבו .םולש לש ותשגרה .דתיה ךכ ,ןפוא־לכב
 ןהילאמ .םעה־יטושפל וברקתהו וכלה ,םיריבגל םתאנש םהב
 ,םתורעבו םעה־יטושפ לש םבצמ לפש תוארל םהיניע וחקפנ

 .םיינוע בקע םהל האבש

 ־אלמה־ילעבלו םעה־יטושפל ברקתהל םירוחבה ופיסוהשכ
 הרייעה לש הרבחב רתויב הכומנה הגרדב ודמעש ,הכ
 ומצע שיגרה ןכש ,הריתי תובהלתהב םהילא ברקתה םולשו)
 םג ירבעה רובידה תא ביחרהל םתבשחמב הלע ,(םהמ דחא
 דומלת״ה ידימלת לא םהינפ ומש לכ־םדוק .וללה םינומהה ןיב
 שרדמה־יתבמ דהאב הקדצה ןובשח לע םייקתהש ,"הרות
 ־יבאוש ,םילבסה לש שרדמה־תיב אוה ,רתויב םיכלכולמה
 תא םולש לש ויבא דמיל םש ,בגא) םיינעה םיטייחהו םימה
 דומלת" רחא בוקעל םירוחבה וליחתה .(שרדמב וירועש
 4יש םתורובו םנווינ םיאי ןיינמ ,שוחב וארו ,הז "הרות
 תוליפת הפ דומלל םיינעה ידלי וכרצוה הכלהל .וידימלת
 האירקה תא ךכ־לכ ושביש השעמל םלוא ,עובשה תשרפו
 .םהיתילתהמו ריעה ינצילל בזכא אל רוקמ ושענש ,תוליפתהו
 םהירוה םע םינתונו םיאשונ וללה םיתבה־ילעב ינב וליחתה
 םהמ םיבר) םהיספורטיפא םעו "הרות דומלת״ה ידלי לש
 ¬לוש םהל ושמיש םידליהש הכאלמה־ילעב םעו (םימותי ויה
 החנמ ןיבש תועשב םידליה תא םהידיל ורסמי יכ ,תוי
 תצק םודמליו ,אליממ םידבוע םה ןיא ןהבש תועש ,בירעמל
 ואר םירוחבה .הביתכ תצקו (םיבותכו םיאיבנ) "קוספ" אורקל
 םג הז יכ ןיידע ועדי אלו ,תינויצה םתדובע איש ךכב
 ם׳מעכל היה ןתמו־אשמה .ילאיצוסהו ירסומה םדיקפת איש
 ופוס .תשקובמה המכסהה הגשוה אל ףא םימעפו ,דאמ עגיימ
 םידליה ןיבמ תורשע המכ ופסא םירוחבהש ,היה רבד לש
 ,הנוכנ האירק םודמילו בירעמל החנמ ןיבש העשל הלאה
 תאז הצחמו־העש וא העש .הביתכו ירבע רוביד ,ך״נת
 היישע לשו הלודג תובהלתה לש העש ונירוחבל םהל ,דתיה
 איה המ םשל וישכע העדי "ארזע" הדוגאה ;רתויב השודק
 ירבח לש םתיינויצ תא הקימעה תאזה הלועפה ,תמייק
 םירזוחה לכמו הלומעתה־ירמאמ לכמ רתוי המכ יפ הדוגאה
 ןיידע יכ םא ,השראווב "השרימ״ה םעטמ םהילא וחלשנש
 ויה םירומ אל .םירזיחבו הלומעתב םהה םימיב ולזלז אל
 ¬כ םא ,םיריסמ םיחאו םיביט תיבא אלא ,וז העשב םירוחבה
 .האריהב העידי לכ ילב ,העשל םירומ אלא םמצע ואר אל
 דיאמ הברה היה הלא םידליל ינתנש טעמבש־טעמה םג לבא
 .םידלי היחמ םהל היהו ,הנשה תיצחמ האצי אל .םליבשב
 םידליה םע םירימה .תירבע טפטפל ועדיש ,םיינעבש־םיינע

 יאלימש ,ךרעב שפנ םישימחו האמ לש הנהמ ושענ דחי
 םידוהי־תפש לש הלוצלצ ,תחדינה הנטקה ריעה תובוחר תא

 .עמוש לכ ןזואל הרזומו השדח

 רתוי ידימלתמו יתלכשה ידמלמ לכמ :ל״זה ורמא רבכ
 הנמאנ הייאר ןיא ,ךכל הייאר תפסות ךירצ םאו .םליכמ
 ידליב לופיטה םצעמ .התע ונרפיסש הממ רתוי תכתוחו
 ,םהיספורטיפאו םמחל ינתונ םע ןתמו־אשמה םצעמ ,םיינעה
 ־וחבה ודמל ,ירבעה רובידה תבחרה רקיעב התיה ותרטמש
 ־לככ לע םריע לש הרבחה ייחב קרפ םייתיב־לעבה םיו
 אלש המ לכ ;הזמ תחפנתמ תוניגהו הזמ לווינ — הינפ
 םתיישעמ ודמל ,הלומעתמ ,תוירואתמ ,םירפסמ םידמול ויח
 ,םביאב םידלי לש םנואכד ,םהיניע ומב וארש ברה לוצינה .יז
 ,םירישעה תוחישק ,םיספורטיפא תועשר ,םהירוה לשי םתקוצמ
 — םחמ םיינע יפלכ םיינעה לש בלה־תדבכה ךכמ תוחפ אלו
 םמצעל ושרפל ועדי םינשל ךאש ,ןוגה קרפ םתוא ורמ־יל
 העדיתל תנייוצמ הנכה םתצקל התיה וז .ותועמשמ לכב
 ,תימצע הלועפב שיש ברה ךרעה תרכהלו הקימעמ תילאייצו־כ
 םוקמ לנבי תעגמ דיהש לככ ביטיהלו תונשל ידכ ,תידיימ

 .העווזב לקתנ התאש העש לכבו

 יעישת קרפ

 םותחנל היח
 קוסע היהש הדימב :וייח לאו םולש לא בושנ וישכע
 ותעד החסוה ,תונויצה־יניינעו ירבעה רובידה ,ותדוגא יקמעב
 ןהבש תועשב ןכ אל .יתחפשמ תקוצממו ושפנ תקוצממ
 ־תירחאב יצמאתהש ,םיינעה אמאו אבא תיבל אובל הרכומ היה
 התיה הרמ המכ ."תיתיב־לעב תוניגה" לע דוע רימשל םחוכ
 איהו ,וייחב הרשע־ששה תנשל ברקתמה רוחב ;ושפנ זא
 ןיאש החפשמ לע הסמעמכ ,לטב ךלהתמו ׳זירזו םלשו אירב
 םולכ השוע וניאש דבלב וז אלו .המצע תא סנרפל הדיב
 יירוה ראווצ לע םייחירכ םג אוה ,הסנרפל רוזעלו לקהל

 .םזגור לע זגור ףיסומו ,םיינעה

 ךותמו ,ןואכיד ידיל והואיבה ומצע יפלכ ויתונעט
 אלב םג אלמ היהש ,תיבה לכל תונאתה ידיל אב ןיאכידה
 םייחה ךותב תושעל ודיב היה המ ךא .םירוכיו רעצ תאז
 ,הגש התוא לכ ?םהמ אצומ ול היה אלש ,הלאה םירוראה
 השעג הסנרפה־רסוחש דע .וגובלעלו ובאכל לובג היה א־י
 ,היפאמה קסעל בושל וחרכוה םירוההו ,אושג־יתלבל השק
 4יכ לע ,קותמ אצי זעמו .וילא בושל ולכי אל ףא וצפח אלש

 .םולש יבגל םינפ
 לע ,איהה ןשיה תיבה .הלק התיה אל היפאמל הבישה
 אוצמל היה ךירצ .םיגשמ הז םתושרמ אצי ,ובש היפאכה
 .הירעב תא תסנרפמ אהתש היפאמל םיאתמ םוקמ םע הריד
 היפאמה לש תירקיעה תלהנמה התיה איהש ,הנקזה אתבס
 בוט לעופ אוצמל היה ךירצ .םייחב דוע הוויה אל ,תמדוקה
 .זובזב תעינמו הריחסה־ביטל ןמאנו םחל תייפאל ההמוני
 4יעו .בדבותחנה ילעופ ןיב אצמנב היה אל טעמכ הזכ לעיגי

 .הז לכל שורדה ףסכה תא גישהל היה ךירצ :ליכה

 קפתסנ ;םהבש תודודמ הי תונובלעה לכ תא הלענ אי
 ,תונוש תויוסכרתהו העיגיו למע ביר ירחא :הנורחאה ה רישב
 ירדח ינכי ויה יבש ,לידג ףתרמ רבשנ ׳ןוממ־ילעב ינפי
 רושקה יריחא רדחו ,תוגרדמב הכותל םידרויש תונחו הי־ד
 היפאמה תא יעבק רדח ותיאב .לפא רבעמב חרידח־ירדח םע
 .סג ךרד .אצמנ ףוסבל .וירזיבא לכ 4יע לודג רינה יב ינבי
 ,שולש 'א םייתשי םירשע ןב ריעצ :החמומה םיתחנה םג

 .םריעב המ־ןמזל בכעתה יידידנ ךרדבש
 הסנרפה בצמ הנתסינ היפאמה לש תשדוחמה התחיתפ םע
 תצק דיע ךישמה באה .הרבע בערה תנכר ,ןפיא לכב .הבוטל
 .בחרה תרכומ התיה םאה ,חמקה־רהסמב רקיעב ,ורחרמב
 תוקסעתהה דב״ימ .תיקסעתה אלל דיע ראשנ איה — םילשי
 ימיכסה אל ,וירוה םע סימכ היהש םעט ךותמ .וירבח םע
 י4יוא .ייתורצפה 4יכ תירמ *י ,הייפאה תכאלמל יתיא סינכהל
 יששח י4,ואו .הרית דימ 4י 4י בושיי בטימל ריזחי יב ,ינימאה
 ידיב יחינה א4• ם־בפ־לב־׳יע .ךידיש4' *יברה יל קיזי אמש

 ־תפתח — םירקמה־רש רזג ןכ אי .היפאמה יקסעב ברעתה״י
 .ידצ4• רתיה םיניינעה ת*־־

 ־ינל ויה אלש .תיביס תידימ 4,עב היה יייעצה םיתחנה
 עדיש המב םג ןייטצה איה .תאזה תינמואה '4יעב ןיב תיח

 םיפירח תיאלשמ םיש התש א 4י ש המב בגי יעיצקמ תא
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 "רקי איהה הפוקתב היה הרכשל התוש וניאש החמומ־םותחנו
 םינומ תוער תודימ יתש" :רמא הדובעל לבקתנשכ .תואיצמה
 תא ךא ,יתלצנ תורכשמ ;הדידנו תורכש ,םיפואב םהב
 דואמ רוחבה בבחתה הנושמ היהש ףא /׳יתבהא הדידנה
 לכ .רתויב ןשקע היהש אלא ,זגורו םעכ עדי אל ,החפשמב
 ןיינעל םאו היפאמה׳ תלהנה ןיינעל םא ,ויפמ טילפהש הלמ
 .םלועבש תוחכוה םושב הנממ וזיזהל ןתינ אל — םתס רחא

 .ורושיאב תושעיהל ויה תובייח היפאל חמקה תוינק לכ
 ¬שה תיבה״ינב לכ .ותדובע־ינמז ןיינעב ברעתהל היה רוסאו
 ידמ ושחלתה ,םאהו באה ונייה ,םילעבה .ונוצר אלמל ולדת

 י ונתוא בוזעי אלש יאוולה :םמצע ןיב םעפב םעפ
 :ויה םירמואו ,תורוחבה לע בוהאו .רפי היה רוחבה
 וז היפאמב םחל תונוק םידימאה יתבב תותרשמה ןמ תובר
 םג ,םיבוט םירשק ותא רשק םולש .הפיה הפואה לשב אקווד
 ריהזמו ,םיברה וידודנמ ול רפסמ היה .רענה תא בריק זלה
 אלא םיעדוי םניאש ,םידמולמה לא רבחתהל אלש ותוא
 :םירפוכה ןמ קחרתיש ,ותוא ריהזה ןכו .םמצע תבוט תא
 םניא םה ףא ,אובת לא םתברקב ךא ,ארקת םהירפס תא"
 ."םתלוזל הבוט ולמגי אלו םמצע־תבוט תא אלא םיעדוי
 םשל ,הנטק ׳הקדצ, תתל אנוש ינא" :ומצע לע רמוא היה
 דע איצוהל ינא ןכומ — יתלוזל הבוט תושעל לבא .הווצמ
 : בישה תונויצל וכשמל םולש הסינשכ ."הנורחאה הטורפה

 ¬ובושתו .אובא אל םלהקבו ,םידמולמ השעמ איה תונויצה
 םולש .חוכיו לכל חתפ וחינה אלש ,הלאכ דימת ויה וית
 ותא תולבל בהא ,ולש הרזומה תוימצעהו תונקספה תא בהא
 הפאנ םחלהשכ ,העשה תא דחוימבו ,הלילה תועשמ הברה
 רבכ תיבב ;תוצח רחאלש הטקש העש תאז .דתיה .רונתב
 םיבשוי ויה םהו ,לוק עיגה אל בוחרה ןמ םג ,לוכה ונשי
 לע םג רפיס הפואה רוחבה .םרבע ייחמ םהיניב םירפכמו
 לע םג רפכמ היה םולש .ןתוא בהוא אוה ןיאש ,תורוחב
 היה הפואהו ,רכיא הב תויהל שקבמ אוהש ,לארשי־ץרא
 הפואה םע הלבמ היה ,ליגרכ ,םולש .קחוצו וירבדל עמוש
 המכ ומצעל שכר םישמ ילב .תיבל אבש העש לכ ,היפאמב
 .תרחא וא וז הדובעב רזע םג םיתעלו ,הדובעה יכרדמ
 רתוי םלש קלח תושעל ול השריש רוחבה ןמ שקיב םיקרפל
 ,ךכל דגנתמ ויבאש קומינה ךותמ בריס הלהשכו ,הדובעהמ
 ןת ,הבוט יתא השע" :ותשלוחב ותוא שפות םולש היה

 .ויתונעט ומתתסנ דיימו — ״רונתה תא קיסהל ןת ,שולל
 ךישמהל ותעש העיגהש םותחנה עידוה הנש יצח רמגבו
 תוהש םהל אהתש ,םדוק םייעובש עידומ והירהו וידודנ
 םערכ החפשמה לכל התיה וז העדוה .רחא םותחנ אוצמל
 בבחתנו ,הזה רוחבה לא וילא ולגרתה רבכ ;ריהב םויב
 ¬רפה םויק םצעל ,היפאמה םויק םצעל חרכהכ בשחנו ,םהילע
 אלל ויה רכשה תלפכהל החטבההו םילודישה לכ ךא .הסנ
 וניא ןכמ רתוי ,הנשה תיצחמ האצי רבכ ;ולשב אוה ;ליעוה
 ״? האלה המ י האלה ןאל״ .האלה דודנל ול אוה חרכה ,הצור
 טילחה םינונחת בור רחאל .תונשל ןיאו וכרד ךכ ,בושח אל
 הלא םג םלוא ,םימי םייעובש דוע םייעובשה לע ףיסוהל
 ןוגה םותחנ ,רמולכ ,החפשמל םיאתיש ,רתא לעופו ,ופלח

 .אצמנ אל ,הרכשל התוש וניאש
 ירחא בקע ,תועובשה תעברא תא םולש לצינ םייתניב
 השרוה ףא םימעפ המכו ,םירודיסבו הדובעב טרפו טרפ לכ
 דרפגשמו .הפואה לש ותכרדהב הדובעה לכ תא ומצעב תושעל
 ןיטולחל ךומסל אוה לוכי יכ ,ול רמא ,החפשמה יבאמ הלה
 באהו .הקיפסמ הדימב הכאלמה תא עדוי אוה רבכ ,ונב לע

 .ןובשחב אב וניא הז :בישה
 ונבש ,םילשה רבכמ ירה ,באה שפנל ןיבהל היה השק
 אלו שקעתהל וישכע אקווד האר המו ,הכאלמ־לעב היהי
 רזעיהל אלו לטב ךלהמ היהיש ול חיגהל ,ויתועידיב שמתשהל
 וידומילל רוזחי ונב יכ ,הוויק םנמואה .תאזכ הקוצמב וב
 בשחית תאזה הכאלמהש ששח תמאב וא ? שרדמה־תיבב
 בל ןיבהל ןתינ דימת אל ? תודבכנ וב רבודיש העשב םגפ
 ימוי לעופ ירחא שפחל םירוהה וצלאנ םוי םוי .בהוא בא
 ־ץורמב .ןגוהכ העדוי וניאש םג םיתעלו ,הכאלמה תא עדויה
 םאה התנפ ,ותעידי ילב תוחפל וא ,באה ןוצר תורמלו םימיה
 ןוגכ ,הנכה־תדובע וזיא השעיש םולש לא םעפב םעפ ידמ
 רואשה תצמחה ,רונתה תקסהל םיצעה תנכה ,חמקה יופינ
 ,גשוה אלו לודג קוש םויל בורק אוהו ,םויה אבש דע .המודכו
 התיה הקוצמה .הדובעל החמומ לעופ ,םישופיחה לכ ףא לע
 ־םויב אקווד תונחה תא רוגסל רשפא־יא ירה ,רתויב הלודג
 הכיח אל ,החפשמה תקוצמב דומעל לוכי אל םולש .קושה
 תושורדה תונכהה לכ השע ,היפאמל סנכנ ,וילא ונפיש דע

 הפאנה יפכמ הרשע וא הנומש יפ היפא ,רמולכ ;קושה םויל
 רמול ןיא .ןמז דועב הדובעה תא ליחתה אוה .ליגר םויל
 .הצורמ היה דבעידבו ןיע םילעה ךא ,תאזמ עדי אל ויבא יכ
 התיה ,םתנשמ תיבה ינב ומקשכ ,םכשה רקובב ,רוציקב
 רקובה תועשב דוע .םלוכ לש םחורדורוקל ,הנכומ הרוחסה
 הניש ירחא ,ןכ־לעו ,הלודגה קושה תעונת .רתיה תשגרומ
 לכו םוי ותוא לכ קספה ילב הדובעב םולש ךישמה ,הרצק
 ותוא ירחאש הלילבו .רונתה ןמ ירט םחל הדר תועש המכ
 תוחוקלה ליבשב ,תרחמה םויל הייפאה תא ןיכהל ףיסוה םוי
 .םותחנל היה — ונוחצנ תא גגח םולש .םהלש םיעובקה
 ןוכסיח םושמ ךכ-לכ אל .דואמ םיצורמ ויה דבעידב — וירוהו
 הגאדה םהילעמ הרכש םושמ רקיעב אלא ,הדובעה־רכש
 תקזחה לש השקה לועה םהילעמ רסו םימותחנה שופיחל
 .םחור-תרוק תא םנבל ול ועיבה אל ,םנמא .תיבב רז שיא
 ,רשוכדועש לכב םישיגדמו םירזוחו םישיגדמ ויה הברדאו
 ותדובע לע רתוול םה םינכומ יכ ,רחא םינפ רבסב יכ םא
 ,תוחפל אצמי םא וא הרות ידומילל בושל םיכסי םא ,העש לכב

 .וב קוסעל רחא ןיינע
 היפאמה תדובע לכ ומצע לע לביקש רחאל בר אל ןמז
 .םהמ התמה ריעה .םינודמתל םיבר אבצ ידודג םריעל ואב
 ויה םהידי םיפואה .תויפאמב רקיעבו ,רבג תויונחב ןוידפה
 תלוכיל ,ויתוחוכל הניחב תאז ול ,רתיה םולש .הדובע תואלמ
 יכ ,עדי אוה .לארשי־ץראב וב תאשל דיתע אוהש לבסה
 ,םעה־דחא ירמאממ שכר וז העידי .דואמ דע םישק רכיא ייח
 -יפצה״ב תוקוחר םיתעל וספדנש לארשי־ץראמ םיבתכמה ןמ
 םכרד .םיילארשי־ץראה ויתומולחל םיגלגלמה תואמ יפמו "הר
 לש ןתלכי לעו■ םולש לש ותלכי לע םיגלגלמ ויהש הלא לש
 ול ןתינ התע .המדא־דבוע רכיא תויהל ללכב ידוהי לכ

 ,ךרפ-תדובעל לגוסמ אוה המכ דע ,ומצעל לכ םדוק חיכוהל
 ,הרייעב אבצה הנח םיפוצר םימי הנומש .הניחבב דמע אוהו
 ןיבו םויב ןיב דובעלמ םולש קיספה אל םימיה םתוא לכו
 םיעגרל םדרנ היה .וילעמ הדובעה רניכ תא טשפ אלו הלילב
 הרזע םוש ול הנתינ אל ,רונתה די-לע בשוימב וא דמועמב
 ־תריכמב רקיעב וקסעש ,הטעמה תיבה־ינב תרזע דבלמ
 ,דתיה אל ,יהשלכ הריכש הרזע לבקל הצר וליא ףא .םחלה
 בצקב ודבע תוחפדכינמואמה םילעופהו םימותחנה לכ .אצמנב
 ריבגהש אוהו ,הניחבב הפי דמע ולש סמועה־חוכ .רבגומ

 .ומצע תוחוכב הנומאה תא וב

 ירישע קרפ

 דתגותד ונובלע
 לש ועוצקמ לא םירוהה ומילשה םימיה ךשמב ,רומאכ
 רז םדא תקזחה לש לועה תרסה .םיצורמ ויה ףא ,םולש
 ¬וקתב םידדונה םימותחנה ךרדכ ,רתויב קנופמו ינסחי ,תיבב

 ,םלכשב סופתל ולכי אל התע .הלודג הלקה התיה ,איהה הפ
 ¬מדזהבו .וללה םימותחנה תוסירפקל דבעתשהל רשפא דציכ
 םימשו׳נ — םחור תרוק תא םנב ינפל םג ועיבה תונוש תויונ
 הבחר דיב סיכ־ימד ;רבד לכ ןבה ןמ וכסח אל .החוורל התע
 ,תיסור דומלל ונוצר תא עיבהשכו .םיחבושמ םישובלמו
 גוהנל וליחתהש ,דחוימה לוסלסה .תונעט אלב ךכל ומיכסה
 תובוטה תונווכה לכ ;עדי אוה .ארזל םימעפל ול היה ,וב
 ברקתמ אוה ירה :תרתסנ תחא דוע ןהל הפסונ ,וירוה דצמ
 גהנמ וב גוהנל יוארו ,"הסוחל הרשע־הנומש ןב" ,וקרפל
 ,הרותב הצור וניא םא ."םישנאלו םיהולאל" אוהש רוחב
 .םדי גישתש המכו הצריש המכ לוח ידומיל תוחפל דמלי
 הזו האשינ אל ןיידע םייתנשב ונממ הריכבה ותוחא ,םנמא
 ,הינודנ ףא ,םיכודישב תדמוע רבכ איה םלוא ,לודג בוכיע
 הדבכ םנמא הילע םתגאד .אצמנב טעמכ איה ,םחוכ־תדימכ
 ןבה םג הירחאלו ,בורקב התוא ואישי יאדו םשה תרזעב לבא
 םיחרופ םילדגמ םנוימדב ומקרנ בושו — וקרפל עיגמ בוהאה

 .ריוואב
 .בוטב וישכע ומצע שיגרהל ןבה היה ךירצ ללכ ךרדב
 ומחל חיוורמ ,וירבח לכמ רתוי ומצע תושרב דמוע אוה הנה
 לוכי אוהו■ וסיכב היוצמ הטורפה ,הפי שבולמ ,וידי םצעב
 אלא ,רשואמ ומצע שיגרהל היה ךירצ .הבחר דיב גוהנל
 שפנ־יטבל .הרבסל העוש איה ןיאש השגרהה לש הכרד ,המ
 םצעב אוה הנה יכ .ךלוהו רבוג חוכב וילע וקיעה םיקזח
 תורמל ,זירזו אירבו ןנער ,םירוענה־תותוכ אולמב ,ותורגבתה
 םירוענה־ירצי ;הלילה תדובעמ ול אבש וינפ־ןורווחו ונוזר
 הבו ;ומד לכ םיסיסתמו ונוימד תא םיקיסעמ ,וב םירבוג
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 ־הממו לארשי תווקתמ ,לארשי-תורצמ אלמ םג אוה העשב
 הלועפל ,םירחא םייחל ההימכה ןמ ;תוילארשיה שפעזדווכפ
 התיה םירצי לש היבוברע .םייחה לא סחיל ,תרחא

 .םקופיס לע ואב אלו ,ובלב המהמ

 לע האב תאז תוצרפתה .בונישיקב תוערפה ימי םימיהו
 ,תירזכא תוצצופתהכ תוצופתה לכב טעמכ םידוהיה ישאר

 ¬רפה לע תועידיה .םיהולא־תמח םואתפ םהילע הכפשנ וליאכ
 ויהש שגרה־ילעב תא דוחייבו ,אכד דע םואיבה ןהיטרפו תוע
 ותרייעב םירוחבה .םעה לש ותולג לע ןכ יגפל דוע םיבשוח
 .םייניש םיקרוחו םילבאו םירדוק םיכלהתמ ויה שיל םולש לש
 םייוגהו .בושחל םתלכיב ןיא המקנ לע ףא ,םהל יובאו יוא
 ןודז תובשחמו םידוהיה לש םתבשימל וגעל םוקמה ינב
 רכתשהלו תצק "עשעתשהל" ולכוי םה ףאו ןתי ימ :םבבלב
 םדל םנואמצ תא ללכ וריתסה אל םה .םינודוהיה לש םמדמ
 ןובלעה — םידוהיהו .יולגב ךכ-לע ורביד ,הברדא ,ידוהי
 תוערפ ויה הלא .דחי םג םשפנו םפוג תא ואכיד םיגואהירסוחו
 ידוהי לכב אלא ,דבלב בונישיק ידוהיב אל דושו חצר
 רתוי תושעל םהידיב היה המ וללה םילבאה .םש אוה רשאב
 ׳םב דוסיה דע םיסרהנלו תונמלאלו םימותיל תובדנ ץבקלמ
 םיגרטקמלו םיטעמה םירוגינסל בישקהל המצע העש התואבו
 אוה ,אצומ ול היה אל םידוהיה־םעז .םייוגה ןיבש םיבורמה
 וקרחו ,םייוג תצק לש הירוגינסה ןמ ושגרתה .םמדב עלבנ
 הקזחתנ תולגה תשגרה .םיברה לש םהיגורטק עמשל םייניש
 םהל ןיאש לע ורעטצהש ,םייוגהו .םימיה לכבמ המכ יפ םהב
 הנתינ אל תיסורה ןילופב) םידוהיב תצק עשעתשהל תושר
 — (םידדוב לע םשו הכ תויולפנתה ךא ורתוה ,תאזכ תושר
 סופיירד" ידוהי לכ ירחא םיארוק ויהו סופיירד ןיינעב ורכזנ
 :םתמועל םינוע ויה ,םידוהיה ןיבמ םיטעמה םיזיעמה .״דגובה

 .תצק המחנ הזב םיאצומו "לכונה הזאהרטסא"

 ,תרחא התיה ותבגהש ,רחא היה שיל םולש יכ ,דיגהל ןיא
 "סופיירד" האירקה יכ שיגרהש ףא ,תורחא ויה ויתובושתש
 תררועמ אלא הניא ותבושתו ,ויתוילכ תחלופ וירחא םיארוקש
 הרז שא וב החקלתה ,םנמא .םירגתמה םיצקשה יפב קוחצ
 םוי םהל אובב ףא .םייוג םדל ןואמצ וב רעב ,המקנ לש
 ,ךא .םהילע םימחר ובלב וררועתי אל ,בשח ,רבשו ןוסא
 עבטה ךרדכו .םייוגה אלו ,םידוהיה ודחפ רבשו ןוסא םוימ
 המ .התבכ ןכ החקלתהש םשכ תאזה הטיחה ,הלוגב ידוהיה
 םיאמצה םיבאז םיעבש ףקומ אוהשכ ,תושעל ידוהיה ידיב היה
 לע ךתמח ךופש" :הליפתה דבלמ ול רייתשנ המ יומדל
 לע אלא ,םהילע הכפשנ אל םיהולא תמח לבא ?"םייוגה

 .םידוהיה
 ינפ־לע ונלש םירוחבה תדוגא הטשפ ,רחא אצומ ןיאב

 םיברו ליאוה .תוערפה יעגפנ ליבשב תובדנ ץבקל ריעה
 יירבכממו ויבא לש וירכממ ויה תוינעה תואטמיסה ירדמ

 םשל זהב רובעל וללה תואטמיסה תא םולש ול רחב
 תואטמיסה ירד ידימ ףסא אוה ,ךכ לע טרחתה אלו ,תובדנה

 דחא הרקמ .םייתיבה-לעבה תובוחרב וירבח ופסאשמ תוחפ אל
 5יי:נשע:יתב ויב יתכילה ךרדב :הזה םויה דע מלמ חכש? אל
 ל בשב ם עגר המכ וכירצה ויניעש ,לפא רדחל עיגה הלא
 הריעצ םא ,םיאולב השובל השא םש אצמ .ותליפאל לגרתדל
 רדחבש תחאה הטימבו .ןיחבהל היה השק ? *קז וא איה
 הל רפיסשכ םלוא "דשאה הלבלבתה הליחת .הלוח דלי בכש
 ו>לז ,םהה תוערפב תומויאה תוחיצרה לעו ואוב תרטמ לע

 הבדנב קלח תתל הצור יתייה יבל לכב : הרמאו היתועבצא דבדנב ^הלז־^ווחד דיניםב ןתוא בגני "י""" תועמ?"היניע
 ,םחל תיינקל תחא הטורפ וליפא וישכע יל ןיא ךא וז השודל
 הב שח הבדנה אל :התוא עיגרה אוה .רו הי ילעבמ
 .בונישיקב היהש המ ועדי הידוהיו ידוהי לכש העידהד אי,*
 ,^רק תאגל הנפשכ .דגנמ ונל םייו^ונ^״ל^"?

 יי.? י דלית^״ב״בכושה •ילי״׳י ילייי לא השגינ .בושל ול

 וישכע .תורמה תואופרה תא לבקל תואיש ליבשב הז-מ םתלא

 •י ־ג5גז5
 אירבי הקדצה תוכזבו םשה ןתי ,וזכ הלודג ההדצי ^ל*

 מהנלז^בףינ^^ב^ ״*׳•־£

 *בדמו ויתולועפב ונומא ,ןויצמ אובתש הלואגב ותנומא ,בוטב
 תוקותר ול וארנ תווקתה .ול ודמע אל ,לצרה לש ויתור

 .םירורבו םיבורק םירוסיהו תורצהו .תולפרועמו

 ןמ תועידי רתוי תובורק םיתעל ועיגה םהה םימיב
 ,המחנ שפיח .םשמ האבש תספדנ הלמ לכ עלוב היהו ,ץראה
 ידכ םהב היה ,דאמ תומוגע ויה תועידיה ךא .הישותו הצע
 ־יאורו תורוחש-יאורל וקלחנ םיבתוכה .ססות ריעצ בל שאייל
 תוכיא תלעב ךא טעמ היילע םישרוד ויה ןאכמ .תודורו
 ויה ןאכמו ,םתחתמאב םפסכ רורצ םגש םישנא רחבמ ,הבוט
 ותעד יפל .םיאנתה לכב היילעל ופיטהש ,הבורמ םישפות
 .םינושארה ירבדב תמאה םתוח רכינ םהה םימיב םולש לש
 רורצש ,םילועה לש הבוט תוכיא םישרודה םע היה ולכש דצמ
 ישפותל ,םהידגנתמל הטנ ויתושגרה דצמ םלוא .םסיכב םפסכ
 םוקמ ילוא אצמיי — בשח — םיינעהו םיברה ןיב .הבורמה
 םתא דומעל לכוי םא עדוי ימ — םירחבנה וליאו ,ונעמל םג
 והריכי אלש יאדו ףסכה־רורצ ילעב ןיבו ? תחא הרושב

 .ומוקמ
 םג דמל ,וז האירק ךותמ ול האבש תומימגעה לכל ףסונ
 ישנא אל .בוקר ולוכ טעמכ ילארשי־ץראה בושייה יכ תעדל
 םניא םירכיאה .שדחה בושיה ףא אלא ,דבלב "הקולחה"
 תכימתל וא ןוראבה תכימתל םיפצמ אלא ,דובעל םיצור
 םמצע ןיבל םיבשייתמה ןיב תובירמו םיכוסכס ."ןויצ יבבוח"
 .םוי לכב םישעמ םה ןשיה בושייה ןיבל שדחה בושייה ןיבו
 ¬ועדב םישפחה לעו םהילע םינישלמ ,םימדקתמה תא םיפדור
 םירכיאה .(תועדב ישפח םדא ומצע תא בשח םולש) םהית
 ¬דגמ םניא ,המדא-יחופת אלו הטיח אל םיערוז םניא הדוהיב
 תא ףאו םיברעה ןמ םינוק םה לוכה .תופוע אלו תורפ םיל
 תובשייתהה תוגויסנ לע .םיברע ידיב םידבעמ םה םהימרכ
 םידוהיה םילעופה .אורקל ול ןמדזנ אל ,בידנה םעטמ ,לילגב
 ללכ םיצור םניא םבורו ,הדובע םילבקמ םניא דובעל םיצורה
 ¬אממ םג ."ןויצ יבבוח" תאמ "לולכש" םיעבות אלא ,דובעי

 אל ,ךכ־לכ וצירעהו ונממ בהלתהש רפוסה ,םעה־דחא ירמ
 לכ טעמכ ורשיא וללה םירמאמה .םהה םימיב תחנ עבש
 םירמאמהו .בושייה ישנא לע תורוחשה־יאור לשמ ארקש
 לש ובצמ ןוקיתל תועצהה ויה ,וחור תא רתויב ואכידש
 .רתויב ותוא ואכיד ,תומילשב ןתוא קידצהש םושמ .בושייה
 ־ייח תויחל םיבשייתמה םיכירצ םעה־דחא לש ותעדל הנה יכ
 םתיב־ינבו םה ,השק הדובע לכ דובעל ,םיטושפ םירכיא
 ¬יאש התיה תאזכ ירה ,ריעצה םולש ,אוהו .טעומב קפתסהלו
 יכ ,ןויסנה דוסי לע םג עיצמ םעה-דחא ,לבא .הנוילעה ותפ
 םישורדה םיעצמאה לכ תא םמע םיאיבמה הלא ךא ולעי ץראל
 םעה־דחא ומכ היה לוכי וליא •םולשל ול יו ,ןכ םא .ךכל
 םצעש ימכ ,יביטקייבוא טבמב ץראל הילעה לע טיבהל

 ול שיש והשימ ,רחא והשימל ןיינע וליבשב איה תונויצה
 היה ,טעומב קפתסהלו השק הדובע דובעל הצורו םיעצמא יד
 המ לבא .םיקופקפ ילב וירבד לכ רשאמו םיכסמ אוה םג יאדו
 חרכה ומצע אוה ;תאזה ץראל קוקז ומצעבש ,אוה השעי
 הלואגל ,הלואגל קוקז ומצע אוה .הילא תולעל ול אוה
 טעומב קפתסהלו השק הדובע לכל ןכומ אוהו ,המדא־תדובעב
 ךכל םישורדה םיעצמאה ול ןיאש אלא ,רשפאה ןמ הטמל
 לצא לעופ תויהל ? אוה השעי המ — ללכ םיעצמא ול ןיא
 רדג ךכל םג ירה ? םיעצמאה לכ םתא םיאיבמה םירכיאה
 ¬ופה םעה-דחא תעד יפל .ץרענה רפוסה הז ךרדה תא ודעב
 ־ץוחמ םילעופ איבהל ןיא ;ץראה ידילימ תויהל םיכירצ םילע
 הלאש) שוכרו הדובע תלאש לש ןויזח ררועתי אלש ,ץראל
 וילא ובנוג םנמא ,יוארכ וגלש רוחבה ןיידע ןיבה אל וז

 .(הרות-ירתס ול ויה ןיידע לבא ,הנממ םיגשומ המב

 ,התימאל ןויגה תרושכ הלא תוחנה לביק ריעצה םולש
 התאש ןורתפ לככ ?דואמ דע וחור תא וריכעה םה םליא
 ינקית ךליבשב אלו םירתופה ורתפ ךליבשב אל יכ ,וב אצומ
 הרומהש .תולעמה לכ ךב תויוצמ וליפא ירהש .םינקתמה
 הניא .ףסכה תלעמ איהו .תחא הלעמ ירה ,ןתוא הנומ לוגדה
 םינמזה ןמ ןמזב יכ הווקת לש בוהבה םג ןיאו ,ךב היוצמ
 םנשי והומכ ירה ? אוה השעי המ ,ןכבו .ךב היוצמ אהת

 ? םהמ רחבנ אוה הפבו .םיבר-םיבר יאדווב
 םירפאמ םג וידיל ואב .הלאה םיגונה םירוהרהה םצעב
 םיגשומ ,רחא ןונגס הנהו — יקסב׳צידרב ףסוי הכימ תאיי
 .םיברו דיחי ך ויתובשחמ ךלהמ לע השדח תירעתכה ,םירחא
 ירב .אמשו ירב ?דיחיב הנלה אמליד וא — םיברכ הכ ו ה
 םישדח םיפש ,המוד .("?ףידע אמש אמליד ו*~ — ת~ידע
 :וינזא ףקיז ,ויניע חקופ .וחצמ טמקמ בילש יינפל םיחתנ♦
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 בושח קפסה יכ ,התע ןיבמו שח אוה !ןכתי ,ןכ ! ? ןכתיה
 ,אוה ומצע וכותמ ,התע עדוי אוה .יאדווה ןמ רתוי ןיינעמו

 .םיברה לע םילענ ,םיברה ןמ םיקדוצ םהש םידיחי שי יכ ,עדוי
 דיגה ,םישדח הבשחמ-ינוויכל ריעצה חומה לטלוט ךכ
 אלש םיכרע וילע ושדחתנ .םירחא םיבוביסל ופנוה ויתונ
 ןמ הלועה תובשזזמי־ךלה ,שדח תובשחמ־ךלה וב רצונ .םעדי
 בר המו .החונמה-לדח בלה לע קפדתמו רזוחו חומה לא בלה

 .וירתסממ הלועה דהה רעוסו
 דחא םע תונובשח םג השוע הז יקסב׳צידרב ,תאז ףאו
 תא ךירפמ ,תודהיב ,רסומב ותוכמס תא רערעמ ,ץרענה םעה
 ןיינעב ויתוחנה תא םג ךירפי ,ילוא ,הה .ויתוחנה לכ
 תאזכ ,אל ? הילא הילעה-יאנתו הילא תילעה ,לארשיךדא
 םמוקמה ןמ ,בלה תא הדוצ״ד ןמ הברהדזבדה .אצמ אל ןיידע
 הריש לע ,תורפס לע — ויתורמאבז וירמאמב אצמ ,ותוא
 ,שממ ץראה לע ךא ;תויצרא לע ,חוכ לע ,הפ-לעבשו בלבש
 לש ויתוחנה תא רערעי הניינעב םגש ,תפסכנה ץראה לע
 םג ,ןכ־יפ-לע־ףא .אצמ אל ןיידע תאז ,ץרענ רפוס ותוא

 .והשמ ובלב רערעתנ וז הניחבמ

 ודבל .ושפנ־ירופרפמו ויאכנמ ול לקוה אל הלא לכ םע
 םע אל ףא ,םירחא םע הזב חחושמ וניא .ויאכנב ךלהתמ אוה
 לכ לע וירבח םע :חכוותמ אוה ,םנמא .וירבחבש םיבורקה
 אוהש םשכ /׳חולשה״ב עיפומה םעה־דחא לש שדח רמאמ
 המ לע םלוא .יקסב׳צידרב .י .מ לש הרוש לכ לע חכוותמ
 .שירחמ אוה ךכ לע — שדח שפנ־ךלהו הרעס ובלב ררועמש
 םיבורק םירבח ול ןיא יכ םהה םימיב וילע היה המוד ללכב

 .ובבל תרעס לכ םהינפל חיסהל לכויש

 רשע־דזזא קרפ

 :הס יהיו ,תולעל
 הלח םולש לש וירבח גוחב .הרצק הפוקת דוע הרבע
 תויהמ הלדח ,השלתנ המימתה תינויצה תובהלתהה .הרומת
 לש םהיתושגרבו םהיתוחומב ףאו םהיתוחישב דיחיה אשונה
 ,הנוטלשמ התוא וחד ירמגלדבירחא םיניינע ינש .םירוחבה
 ¬אהו ,הלכשה תשיכרו תופש דומיל — דחאה :דיחי־ךוטלש
 םליג תונבמ תורענ םע תורתסנ תושיגפו תוחיש — דח

 .םדמעמו
 ,הברדא .השדחה חחה ירחא ךלה אל ובל שיל םולש
 וב היה אלו ,תיסורה דומיל תא םג קיספה רצק ןמז ירחא
 "ףוס :ךכל הקדצה םג אצמו — הקודקד דומילל חור־ךרוא
 המש ול המ םשל ,לארשי-ץראל הלעי בורקב ירה ,ףוס
 הזב ,הפיה ןימה ירחא הייהנה ןיינע ןכ ןיאש המ ? וז הפש
 הלכאו תטעומ ,רתיה ותחלצה לבא .םיברל ףתוש היה אקווד
 ¬ידי םיפחי רושקל םדיב הלעש וירבחב אנקתנש האנקה וב
 םליג תונב תורענ םע ,תצקמב םייתמרד ףא םימעפו ,םייתוד
 ןתונשייבב תועשעשמו תוביבח תורענ ,םליגמ תוריעצ םגו
 אל ,תאזכ השיגפל הכז אל ,םולש ,אוה וליאו .ןתונגערבו
 דציכ עדי אל ,טושפ .וליגכ הרענ םע הקותמ החישל הכז
 איהשכ ,המלע םע החישב, םיחתופ דציכ ,הרענ לא םישגינ
 עדי אלשמ .הנממ תוחפ אל שייבתמ ומצע אוהו תשייבתמ
 .ןהב ןיינעתמ וניא וליאכ םינפ דימעה ,הרענל השיגה דוס
 האיבמ התיה ,םינפחימעמו רגובמ רעג לש וז הנטק המרע
 ול ןיאש הטושכ ומצע תא האור היהו ,שפנדדפמ דימת ול
 ובל תא דואמ הדצש ,תחא: ,דתיה ןהה תורענה ןיב .הנקת
 הברה .חורךויווש וב תגהונ הניא איה םג יכ המדמ היהו
 תודיחיב התא שגפיהל תוינכת ןכית .םולחבו ץיקהב הב הגה
 התא שגפנו הל בראש רחאל ךא ,המע רוביד ללכל אובלו
 הנסה ,המימי םימימ׳ ולצא ליגרכ ,םדאתה — םינפ לא םינפ
 ,ופוסו ,ללכ הב שיגרה אל וליאכ. ומצע השעו הילעמ וינפ

 .ותושפט תא לליקש

 -יפב היפאמב ותדובע דבועו ךלהתמ היה םימיה םתואב
 ,ול הרורבה וז ותהימכ .ותיעבמ השק םולח לשמ ,שפגחוז
 םושב ול הרייטצנ אלש ,תמלענ תרחא ההימכ הילע הפפונ
 דוסי ,וייחב ינחור דוסי הזיא רסח אוה וליאכ היה שח .תומד
 םיעוגעג הלא ויה .הרוצ אלו שממ ול ןיאו םש ול ןיאש
 אוהש ,בשח םיתעל .יוטיבו בינ לכ םהל אצמ אלש ,םירימט
 תמושת ררועלו ליגר אל ,הפי ,לודג השעמ הזיא תושעל בייח
 ,וב ודבכתיו וממותשי ,ויעדויו וירבח לכש ,לוכה לש םבל
 הכותב ראשיי אלו ותרובחב רתוי טלובו שגרומ היהי זאו

 .תומלעה םג וירחא וכשמיי אליממ .ינומלא הזיא

 יכ ,עדיו ול ררבתנ ,הלאה םייוואמל ספתנש רחאלו
 חורבל אלא וניא ותושעל בייח אוהש ידיחיה לודגה רבדה
 םימי לועלו ,םהה םימיב ,תאזכ החירב םלואו .לארשי־ץראל
 לכ וב ,דתיה אלו ,ותרייע םוחתמ אצי אל טעמכש והומכ
 ,וב העונתה-ירדסמו םלועה יגהנממ ,םלועה יכרדמ הגשה
 ? ,דגממ עדוי אוה המ ? איה המ המצע ץראהו ? ךיאו דציכ
 ¬פוכה ןיב םיחוכיווה יפל ,ארקש תויצנדנופסרוקה טעמ יפל
 .דדועמה ןמ והשמ ףא ןיא ,רוכעו רוחש ךכ-לכ לוכה — םיר
 םירוחבל םג םש םיקוקז יכ האר אל ארקש לכמ ,רקיעהו
 וקקדזה ,ימורדהו ינופצה םיבטקה יעסונ םא ,קפס .ותומכש
 זיעהל ידכ ,תאזכ הרייעמ ,והומכ רענ קקדזהשמ הזעה רתיל
 התלעתה ןב-יפ-לע-ףא .ךכ־־לכ תלפרועמ העיסנל גילפהלו
 ביהרה ,ףפועתה ונוימד ,בחרו דחפ ובל ,ותייזה םימעפל
 תונויזח המכו המכ ,וחומב ופלח היזה-ירואית המכו המכ .זוע

 .עדי םרט השעי רשא השעמהו ,הזח

 .הרשע-עשת ןב רבכ אוהו ,םייתנש דוע ופלח םייתניבו
 ,עגעגתמ םולש .וינפל המותכ הדוע תפסכנ ץרא התואל וכרד
 םידחא .םיממעשמ םייחה ןאכ ,קוחר אוהש לכל עגעגתמ
 ¬תמ םתדוגא .דומלל השראו הלודגה ריעל םיעסונ וירבחמ
 .םייקתהלמ וקספ תוילושל ברעה ירועיש ,הנכתמ תנקור
 ,הב םיכישממש ,ןכותה־תרסח ,המימתה תינויצה הלויעפה
 םיבאוכ םיטעמ .תמדוקה תובהלתהה אלב ,ןיינע אלב תישענ
 םירעב תוסיסת לע םיעמוש .םה שפנ־יווש םבור ךא ,ךכ לע

 .ןביט המ םיעדוי םניא ןיידע הרייעה ירוחב ךא ,תולודגה
 תצק האב .ברקתה ישש,ד ינויצה סרגנוקה לש ודעומ
 -ימי םג ואב ףוסבל .ריצ תריחב לע םיחוכיוו תוררועתה
 עומשל ,םשמ תושדח עומשל תוחיתמה הלדג .םמצע סרגנוקה
 ¬לטה יפמ םיעידומ תעה־יבתכ הנהו .ואדרונו לצרה ימואנמ

 .הדנגוא תעצה לע ףרג
 הנוכנה הרדגהה המודמכ וז אהת ,הכובמ :דמאנ םא
 ; המהדת :הרדגהה רתוי הנוכנ ילואו ; םולש לש ושפנידמעמל
 אל המהדתהו הכובמה .וז םגו וז םג וב ויהש יאדוול בורקו
 לש םילודג םיקלח לע ןמצע וטילשה ןה .דבלב ותלחנ ויה
 המידש יפכ — ריעצה שיל םולש לע ךא .םינויצה להק
 ויניעב ויה ואדרונו לצרה ירה .ראש רתייב ותחינ — בושחל
 םיאיבמ םה םא ;תונויצה לש דוסיה־ידומעו תודהיה-יקנע
 ,תונידמב הרידאה הינטירב תנידמ תדמוע הירוחאמש ,וז העצה
 דומעל ול רשפא ךיא ,הולבקיש םישרודו ,הב םיכמות םהו
 תא םיעיצמ םה ירה ,ןויצל םישחכתמ םה ןיא ירה ?םהל דגנמ
 ,"ןילקרטל רודזורפ" תניחב ,"הליל טלקמ" תרותב ךא הדנגוא
 תורצ תמאב ירה .לארשי־ץרא לע רטרא׳צה תא גישנש דע
 עדוי אוה ושפנמו ,עקפתמ לבכה־חוכ ,ךכ-לכ תומויא לארשי
 יכ בורעי ימ ,ינש דצמו .הלוגב תויחל דוע רשפא יא ,תאז
 ¬קרטל ךפהיי אל רודזורפה יכ ,עבקל השעיי אל הלילהךולמ
 םע דחי הכבו ןהה־ירמואל ובלב■ םולש םיכסה ? ומצע ןיל

 .ואלה־ירמוא

 םימיה םתוא לכ וב ולעפ תוינשה שגרו הכובמהו המהדתה
 -יבתכבש תורצקה תומרגלטה יסמ סנרפתהש ,םינושארה
 .םדא םוש םע םיחוכיווב סנכנ אל ,ךכ-לע רביד אל .תעה
 םישוחינהו תוחישה לכל בישקה ןוגיבו תינשקע הקיתשב
 .הרחש עדי אל ךא ,העיתפמה העידיל ביבסמ םיחוכיווהו
 ולשמ העד רסח םדאכ הארנו ךובנ והירה ,וינפ התפיכ השוב

 .ךכ־לכ העירכמ הלאשב

 קלחתה םינויצה רוביצו תעה-יבתכב תוכיווה חתפנשמו
 הניא ותעד יכ תמאב ול ררבתנ ,ןויצ-ינויצלו םיטסידנגואל
 ¬שה ,םיטסידבגוא םע חכוותהשכ .וז תידוסי הלאשב הרורב
 -ינויצ םע חכוותהל ול ןמדזנשכו ;ןויצ ןעמל ולוכ בהלת
 הרוראה תולגל ףוסה אובי יתמ :ומצעמו םהמ לאש ,ןויצ
 השע לצרה ירה ? הנמיה רטפינ יתמו ךיא ? הייוניעלו תאזה
 ןטלושה .ודיב התלע אלו ,רטדא׳צה תא גישהל ליבשב לוכה
 הפתכב וא ,תולגב דימת ראשינ ךכ םושמ םאהו .הצור וניא
 ינפב לארשי-ץרא ירעש תא תרגוסה ,ןויצ-יבבוח תדובעב

 ? םיעצמא-ירסח
 םישוע ךיא — ץרא ןיינב לש תויעבה ןתוא לכ ,ןבומ
 אוה ךיאו ותולגמ םלש םע אצוי ךיא ,ץרא םינוב ךיא ,תאזכ
 םולש תא וקיסעה אל ןיידע ולא לכ — הנידמ הנוב םע השעג
 ויה רבכ ירה ,םימעפל וינפל ובצייתהו ולע םאו .רתויב
 "םידוהיה תבידמ" לצרה לש וירפסב ןהל תונכומ תובושת

 .בולוקוכ לש ומוגרתב "ביבא~לת״ו
 תעצה דעב :וללה תוקצומה תודמעה יתש ,םינפ לכ לע
 -בלתה .הלודג תישפנ הכובמ■ ול ומרג — הדגנכ וא הדנגוא
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 ילכ יבגל ,תיללכה תינויצה הלאשה יבגל ךא ויה ויתויוט
 — אוה וייח תלאש ,ולש ותלאשל ,ומצעל וליאו .לארשי
 -ץרא אלא ונעמל ןיא ופוג אוה .תקצומ הדמע ול .דתיה הזב
 הרכומ אוה הנשה דוע ,הליל־ןולמל קוקז וניא אוה ,לארשי

 .הלעי הלע אוה .הלוגב תויחל דוע לכוי אל ;תולעל

 ףסכה ,םיאב ךיאו םיאצוי ךיא ,תאזכ םישוע ךיא םלוא
 עדי ימו תולאש לש ךבס — דציכ םירוהה תמכסהו ,ןכיהמ
 .ותטלחה דוס תא וכותב רומשל דוע לוכי וניא אוהו .ןנורתפ
 .רפסיש ימל ותינכת לע רפכי םא קוחצל היהיש ששח ,םנמא
 ,םוסריפל םג ילואו ,דודיעלו דעסל הקוקז ותטלחה ,ספא
 החדי אלו קמחתי אלש ,ותטלחהב דומעל ומצע ותוא חירפיש
 ומצעל רחב ,ותעדב לקשש רחא .רועיש םהל ןיאש םינמזל
 יתויב ול בורק המדכושמ בשחנש (0 ,ינולא םלושמ ורבח תא

 .ץראל תולעל םירחאמ רתוי המכ אוה ףאו םירחאמ

 אל ,ינולא םלושמ ורבח ינפל ,םולש לש וז תולגתה
 ־רוחס הליחתה איה .וישכע רפסל ןתינש יפכ הטושפ התיה
 דע ,תוחנאבו םימוגמגב ,יוטיב־יטבלב ,ךרד־יפוקיעב ,רוחס
 ,גולגל ירבד עומשל םוקמב ,הנהו ,ןיינעה םצעל ישוקב עיגהש

 תוטשפב הלה ול עידוה ,תולעפתה ירבד וא ,הפיצש יפכ
 ,לארשי־ץראל תולעל טילחה אוה ףא .ומולחב אוה םג יכ
 ירשק ורשקתהו םהידי הזל הז וצחל התע .המ וילע רובעיו
 םיער םמצע תא ואצמ התע ךא וליאכ ,המוד .הקימעמ תורבח
 .םלועל קרפתת אלש לרוג־תווחאל התשענ םתורבחו ,םינמאנ
 לש םחוככ ,םיבבלנ תודוס םיקיתממו םיגילפמ וליחתה דיימ
 יתואב קוידב יכ ,ןוכנ אל וא ןוכנ ,ןובשחב ולעהו ,רעונ־ינב
 דחאו דחא לכ טילחה ,והער תטלחה לע שיא תעדל ילב ,םוי
 הזל הז םילגמ תובבלה הארנכ ;הפיקתה ותטלחה תא ומצעל

 .עיבהל לוכי וניא הפהש לכ
 רבח בלמ תלגלגתמו תפטוש תידוסה החישה הליחתה
 םהילעש םישעמב םגו תונוימדבו תויזהב םג וחחוש .רבח בלל
 םהמ דחא לכ לש וכרדב ודמעיש םיישקה לע ורביד .תושעל
 דחא לכ ידיב ןיאש המ לעו שיש המ לע ,אוה ויאנת יפל
 החישב .םתפיאש תא םייקל ידכ ותחפשמ גוחב לועפל םהמ
 ,ןכל־םדוק םג םצעב ועדיש רבד םולשל ול עדונ וז תבבלנ
 עסונהש :אוהו ותעד לע ותוא הלעה אל המ־םושמ אלא
 תמכסהב אלא ןתינ וניאש ,דחוימ טרופספל קוקז ץדאל־ץוחל
 הדימעה תונש שקבמל ואלמ אל םא ,םתמיתחבו םירוהה
 אל םאו ,וייחל תחאו םירשעה תגש איהש ומצע תושרב
 םייתנש תוכחל וא היהי סונא ,דמולכ .אבצה תדובעמ ררחתשה
 יירוה תמכסה גישהל וא ,אבצהמ ררחתשיש דע ,תומימת

 .וישכע ותעיסנל
 חאב הניא תויורשפאה יתשמ תחא ףא יכ עדי םולש
 וליבשב עסמ תדועת איצוהל לדתשיש ויבאמ שורדל .ןובשחב
 .תיבב זגור תוברהלו אוושל םירבד תחשל עמשמ ,ץראל־ץוחל
 והירה ,ררחושי אל יאדו אבצה ןמו — םייתנש דוע ראשיהלו
 דיע תוכחל וחוכ יפל הז ןיא ,אל — ופוגב םלשו אירב
 ׳אושנ יתלבל וילע וסאמנ הפ וייח .תובצייתהה דע םייתנש

 .אושנ־יתלבל םה ףא םשל ויעוגעגו
 ןיינע וב ץיאה ,תינכתלו העדל ורבח םע החישה ירחא
 ורבח ינזאב ונושל לע הלעהש ,דוסה .תאש רתיב העיסנה
 ששח ףא .רתויב ול שודקב עבשנש העובש ןיעכ ול השענ
 םריעמ ןושאר אוה היהיש ,וב ,דתיה הוואג .ורבח ומידקי אמש
 .םירחא ישעמ ,רקחמכ תויהל םולשל ,ול האנ אל .הילעל
 יאצמ אל ךא ,דחי עוסנל היה םירבהה ינש לש םנוצר ,םנמא
 לש ותעיסנ יכ ,רורב .תחא ךרדו תפתושמ תינכת םמצעל
 "אל תונמדזהב ךא לעופל תאצל לכות םהמ דחאו דחא לכ
 םהינשל אובי הרקמה םא עדוי ימו ;רשואמ הרקמ יסל ,הליגר
 ומידקי ורבחש ששחה .םינוש םיאנתב םייח םה ירה ,דחי
 רתוי ול הלעת םיעצמאה תגשה ,ןעשייש המ לע ול היה

 .םירישע וירוה ןכש ,לקנב
 ביוסומ ורבח םע תרכזנה החישה ירחא םיטעמ םימי
 רמג יכ ,תויטלחהבו תוטשפב ויבאל םולש עידוה ינולא
 ינממ שקבמ והירהו ,הנשה דוע לארשי־ץראל עוסנל ושפנב
 ץראל־ץוחל טרופספ וליבשב איצויש ןכו ,תאזמ והענמי אלש
 ןיבשח ול אצי המ יפל) לבור םישולש ךרדה תואצוה ול ןתיו
 ריזחיש ויבאל ול חיטבה ףא (וישכע רוכזל ןיא אקווד הז

 אמב יתדובעל רשא" .הנורחאה הטורפה דע תואצוהה לכ תא

 .חמצ המלש (יי

 .ללכ וז הדובעב יתיחמתה אלש ךל ראת — ףיסוה — היפ
 םותחנ יאדווב ןמדזי ,ושפחת םא .הב ןמאתאש תיצר אל ירה
 תיבהמ עסא אל ,הזב יל רוזעת םא ,ןכוא־לכב .תיבל םיאתמ

 ."םיאתמה םדאה אצמייש דע
 וינפ לעו ,וקיספה אלו ןבה ירבדל טקשב בישקה יאה
 :רמאו גלגל ףוסבלו .רמ געל לש קפסו ןוצר לש קפס ,ךויח
 השימחו םישימח לש םוכס יל בישהל ךל היהי ןיינמ יכו"
 המ" .(םילבור 25 היה טרופספה דעב םולשתה) ״? םילבור
 ,רכתשא ,םירכיאה לצא דובעא — ,ןבה ןעט — ,ןיינמ ךייש
 תחא הטורפ ,טעומבש־טעומב קפתסא ,יתדובע־רכשמ ךושחא
 ."הנורחאה הטורפה דע בישאו ,חרכה םניאש םירבדל זבזבא אל

 רמא — ךומכ רכיאל םיכחמ לארשי־ץראב םירכיאה״
 ,ךואשי םייפכ לע ,תולוחמבו םיפותב ךתארקל ואציי — באה
 הדובע גישא אל םא" — .״םלצא רכתשהל ליאיתש דבלבו
 םחל ירה ,היפאמב דובעא — ןבה ביטיה — םירכיאה לצא
 דבלבו ,ךרפ־תדובע לכל ןכומ היהא .םוקמ לכב םילכוא

 ."ףסכה תא ךל ריזחהל לכאוש

 התא םנמואה" :המיענה יונישב רמאו באה וקיספה התע
 אלא .אל ? ךלשמ התוחפ לארשי־ץראל יתבהא יכ ,בשוח
 לארשי־תיב לכ לעו םכמצע לע םיאיבמ םיטסינויצה םתא
 ־יחישמ לכ ירחא םידוהיה לש םלרוג היה המ יכו .ארונ ןוסא
 םוי םוי ? םימש־ימחר ילב ונכרע המו ונא המ ? רקשה
 םא, .םדימ ונליצמ אוה־ךורב־שודקהו ,ונתולכל ונילע םידמוע
 ינאש ,בושחת לא /וב וינוב ולמע אווש ,תיב הנבי אל ׳ה
 אל אמש ששחמ ,וילע סח ינאש ינפמ ףסכה תא ךממ ענומ
 ,הנהכו הנהכ ךל ןתונ יתייה ,יינוע לכ םע .ותוא יל ריזחת
 .ךל תונותנ יתובשחמ לכ .רבדה ךתבוטל יכ יתעדי וליא
 סנכא ,ףסכ לע סוחא אל ,ךתוא אישהל ינרזעי םיקולא םא
 לוכי יניא ךא .אוה ךלש יל שיש המ לכ .ךנעמל תובוחב

 ."הלאכ תונועגש ךל תושרהל לוכי ינניא ,ךתערב תוארל

 ויה םיבורק ,הקומע בא־תבהא ךותמ ורמאנש םירבדה
 ־תקעומ לכ וינפל התלע הרהמ דע ךא .ןבה בל תא ךרחל
 לוכי ינניא" :תורצק הנעו ,םרשא־יגשומבש תולדה לכ ,םהייח
 ינא ,הזה אכבה־קמעמ תאצל חרכומ ינא ,ןאכ תויחל דוע
 ¬ואמ תוזגרתהב ףאו ףקותב באה עידוה התע ."תולעל חרכומ
 ןיינעה .ונעמל איצוי אל טרופספ םג ,ףסכ ןתי אל אוה : תקפ
 היפאמל תינפל סונא היהי ,ןכ םא : עידוה ןבה .םהיניב רמגנ

 .ךרדה תואצוהל רכתשהל ידכ ,תרחא

 .המכ יס התע הבחרתנ ןבהו באה ןיב הרועפה םוהתה
 דביכ םולש ןה .אוה ףא קמעתנ וללה םיבהואה ןיבש רעצהו
 לשכו בא־דיביכ לש הבוחה לשב דבלב אלו ,ויבא תא דואמ
 ,באה לש ותונידע לשב םג אלא ,ןבהו באה ןיבש הבהאה
 .לבסה לע גילבהל הטקשהו הפיה וכרדו ברה ולבכ לשב
 תוחוכ .תרחא לוכי וניא ןה .םישאה אל ומצע תא םג לבא
 והיסחד ,םהמ ררחתשהל ותלכיב ןיאש ,םיימינפ םייוואמי
 םיקסופ םניא וללה תוחוכה .הב תכלל הנופ אוהש וז ךרדל
 ןיא ,אל .יתיא םילטלטמו ושאר תורעשב םיזחוא ,וב לועפלמ

 .תרחא ליכי איה
 וצ וא תוחילש וזיא וכותב שיגרה םילש יכ ,דיגהל ןיא
 שפיח יכ היהת רתויב הנוכנה הרדגהה יכ המוד .יצולח
 יונישה תא איבהל ךרד אצמ ,ומצע ותלואגל ךרד אצמי
 ליבשב אלא השע אל השעש המ לכ .םהב סאמש ,וייחב
 שחש ריעצ םדא לש הליגר תייכונא אלא ןאכ ,דתיה אל .ומצע
 םא ,אצומ ימצעל שפיחו וילגרל תחתמ תטמשנ עקרקה ינ
 אצמש דיחיהו דחאה אצומה היה הז ךא ,ול ערל םאו ול בוטר
 ייבורק תא םייתניב ריקפמ אוה ישסנ־יליתפנ לשב םאו .ותוא
 רוסל ותלכיב ןיא ,רבדה תא תונשל ודיב ןיא ,םיבוהאה
 הטילש 4יכ '4י ןיאש תוחוכ ידי־לע הילא ףחדנש ,יכרדמ

 .םהילע

 ר ש ע ־ ם י נ ש קרפ
***** ■**■£**■ 

 תיאציהל חייו־יה״י ליבשב תרחא היפאמל הנפ אל םולש
 םיקומעה ההפשמה־ירשק .ךב תושעל ונתנ אר יבל .העיסנה
 ןמזמ הזה השעמה תא החד אוה .תאזכ ת י שע י והינתנ אי
 תוינכת ןכית םייתניבו ,ליגר־א4• המ •יבד שחרתי יריא .ןמז4•
 .וירע הערה תראיצמה־דיכו יילע הביטה ןיימדה־דיכ ,תיניש

 .וקחדב ול הדמע אר ןהמ תיא ףאי .םמז תיב-
 4יש יתייחמ *יע תיעידי תיעיגמ יריז־תה םימיה ם ת יאב



 ק ס נ ו ל פ רפס 112

 ץורמ םע ךא ,ךכ־לכ תוגיאדמ ויה אל הליחת .לצרה ר״ד
 .רתויב תוגיאדמ — הנורחאבו ,רתוי תוגיאדמ ושעג םימיה
 הלילה-תדובע-רמג ירחא םולש םכותבו ,םירבחה ויה םוי־םוי
 די-לע םיצבקתמ ,הטעמ המונת תפיטח ירחאו היפאמב ולש
 לע תועידיה תא םיאיבמה ,םינותעה תא לבקל ראודה־תיב
 ןתינ ויא התע ונתפוקתב ,המוד .הלוחה לש ובצמו ומולש
 יפכ ,םצרענ םולשל תאזכ הדרח םיריעצ םישנא לצא תוארל
 תונתרק ,תורענ תאזל וארק .לודגה הזוחל סחיב זא התיהש
 תובבל-ירוהטש ,הבהא-תדרח התיה וז .וצרתש םש לכ וא
 .התוהמ תעדל ילבמ הב שיגרהלו התעדל םילגוסמ דבלב
 ,ץחול רטשמ םושב ,האנה־תבוט םושב הרושק התיה אל איה
 היה אל .תוחמשדוונגפה לע ומכ רעצ־תנגפה לע הווצמה
 .רוביצ־תעד לש אלו ינוציח ןוטלש לש אל ץחל לכ ןאכ

 .הרוהטה הבהאה :הזב היה דחא עיגמ

 דבלמ ועדי המ ? םצרענ לע הלא םירוחב ועדי המו
 גש דבלמו ,םשפנל ירצכ םנמא ויהש ,םיינויצה וימואנ

 תוארל םהיניע וחקפ ש ,"דנאליונטלא״ו "םידוהיה תנידמ" וירפס
 לע רבד ץמש ועמש ףא ? ןוימדבשדדנידמה־ינבכ םמצע תא
 םישוחינו דוס םיפוטע ויהש ,הברה ותוליעפו תוברה ויתועיסנ
 תאו םיירותסימה תונוימדה תא םהב וריבגה ןכ-לעו ,םידורו
 דחא לש וכרוע ,םיאנותעה יבושחמ היה יכ ,ועדי .הצרעהה
 בושחה ןותעה /,עססערפ עיירפ עיונ״ב םיבושחה םירודמה
 יטילופה טנדנופסרוקה היהו ,ףזוי-ץנארפ תכלממב רתויב
 םיכלמ ינפל יכ ,ועדי ףא .סיראפבש טנמלרפב ןותע ותוא לש
 היה םכרעש ,תולדגה ינמיס לכ ויה וללה — בצייתי םירשו
 לע ועדי המ ,ספא .הרייעב םיריעצה םירוחבה יניעב בר
 דציכו ,וחורדהורומתו ושפנ-יטבל ,לצאנה ורבע לע ,ותוישיא
 לעו ,ומצע םע ותוקבאיה לע ועדי המ ? הלא תורומתל עיגה
 ? וכרד יפ־לע דחא לכ והובהאש ,ותחפשמ ינב םע וקבאמ
 לכ הפינחמה ,רתוי הבחרה הביבסה םע ותוקבאהמ ועדי המ
 זא ועדי המ ? שלחנ התאשכ ךתוא תכרודו חילצמ התא דוע
 לש הליה םרוביגל ףיסוהל םייושע ויהש ,םירבדה הלא לכמ
 -לע-ףא .םולכ אלו ועדי אל הלא לכמ ,אל ?הבהאו השודק
 ־חקופכ ,לאוגכ והובהא .םוהת-ינמ הקומע הבהא והובהא ןכ-יפ
 .לארשי הרוזפה השל ושפנ לכב רוסמה ,ןמאנ העורכ ,םהיניע
 התיה איה ,ואצמ אל םא וז השגרהל יוטיב םמצעל ואצמ םא
 הילע עדי אל בוהאהש הבהא התיה תאז .םהב הרעס ,םהב
 תאזה הבהאה ,ןבא .םיבהואה לש םמויק לע ללכ עדי אלו
 ןאכ התיה ,םה םהיתושפנ לע התוקמעו הרוא הליצאהו הבש
 תגרדל םתוא התלעה איה .םמצע םיבהואה לע תרזוח העפשה

 .גייסו לובג אלל שפנבו ףוגב םיבהוא

 ־ותעה תקולח תעשל םיכחמ ,ראודה־תיב די לע םדמעב
 הדבכה םתגאד תאו קומעה םרעצ תא בשו רבוע לכ האר ,םינ
 אל ותלחמל םינורחאה םימיב .םבבלבש הליפתה תא שחו
 ןותעה ךרד תולבקתמה תועידיב קפתסהל םירוחבה דוע ולכי
 םצרעג בצמל ולאשו תוטורפ םהיניב ופסא ;הממיל םעפ
 ,"הריפצה" תכרעמ תאמ ,הבושתה םולשת םע ,ףרגלטה ךרד

 ץר ,ותריטפ לע הרוחשה הרושבה העיגהשכ ,ףוסבלו
 וירחא וטיבה םיבשודבירבועה .םיביוא ףדרומכ ,תובוחרב םולש
 הלליב ץרפ ,םתריד ןתפמ תא רבע ךא .ןועגשדוחא םדא לעכ
 — ,הלהב המק תיבב .ומצע לע טולשל תלוכי יתלבמ הקונח
 -ינבמ והשימ .הלמ ףא בישהל חוכ רצע אל ךא ? הרק המ
 עדונ םש .ותלליל רשפ בוחרב אוצמל ,הצוחה אצי תיבה
 הלכי אל םאה .קזבה תוריהמב הטשפתה העומשה ,רבדה
 לע אל הכובה לכ :םישנה ןיב לבוקמ .ותללי תא תאשל
 ותוא התאר ןכ-לע ,ותחפשמדב לע תוכבל ופוס ,החפשמךב
 תוכר ובל לע רבדל הסינ באה .תיבה-ינב לע ןוסא טיממכ
 הדיבוא אוה לצרה ר״ד לש ותומ יכ הדומ אוה ףא ,וטיקשהלו
 ׳ד, לבא" .לארשי תיב לכל אלא ,דבלב םינויצל אל ,הלודג
 המ ,רצויה דיב רמוחכ םיהולא דיב ונלוכ ,׳חקל ׳הו ןתנ
 ,ךלמה דוד תא וינפל ריכזה "?יכבב ררמנ המו ןנואתנ
 רחאל ךא ,םייחב הלוחה ונב היה דוע לכ ,םצו הכוב היהש
 ןימוחנת ירבדב המודכו ויתולמש ףילחהו ,ץראה ןמ םק תמש
 לבא ,ויתפש ךשנ .קפאתהל הצר ומצע םולש ףא .הטקשהו
 רוא דע טעמכ ,וירחא הלילהו םוי ותוא לכ .וקינחה יכבה

 .םדרנ המכשה םע .הקונח תוחפייתהב ותטימ לע ץבר ,רקובה
 קלחל ,םירחא םיפוא תאמ םחל תורכיכ ולאש רקוב ותוא

 .םיעובקה תוחוקלל תוחפל

 דשע־השולש קרפ

 ינולא םלושמ לש ותיילע
 הקספ אלש דבלב וז אל לארשי־ץראל תולעל ההימכה
 ,דואמ טהלתה הדנגוא לע חוכיווהש ירחאו ,לצרה תומ ירחא
 ןיבש םידיחי לש םבלב תאש רתיב הרבגתהו התלע ףא אלא

 .םישעמו תולועפ העבת התעמ .ונירוחב

 -רפתנ ,תולעלו ץרפתהל ,םירבחה ינש לש רתסה-תומיזמ
 דוע ופרטצנ הז ןוצרל .הלוכ הרייעב םהמו ,םידידי ןיב ומס
 ,ןבומכ .הקירמאל ועסנו וטילחה םירחא .םהירבח ןיבמ םידיחי
 שי ךכב ירה ,םירוהה לש האלמ המכסה הל הנתינ וז העיסנ
 ¬טצה לארשי־ץרא התיה םתפיאש לכש םיטעמה לא ."תילכת"
 הצחמל רפכךב (7,ינושבכ דוד ,הרובחבש ריעצה ,דחא רוחב ףר
 רתויב בושח היהש תמ .המדאהדודובעב תמייוסמ הרשכה םע
 תמכסהב היהת ,לעופל אצת םא ,הלה לש ותעיסנש ,הז אוה

 .םתרזע-אולמבו וירוה

 דוד לש ותיילע־תורשפאל םולש לש הלודגה ותחמש
 ;דואמ היובח םנמא ,האנק טעמב אל תגזוממ התיה ינושבכ
 ולש־ולרוג לע באד ,ללכבו .ותונושאר לע רתוול ול היה רצ
 שפנ־יבאכבו םיבר םירוכיב ול הלוע רבד לכ — ללמואה
 ורבח ללגב ילוא :הווקת םג וב הררועתה םלוא .םילודג
 ¬וכמה ותחפשמ תרזעב ,תיבמופה ותעיסנ תעפשהב ,ינושבכ

 .ותיבב םג חרקה סמי תדב

 דצמ הנוכתה הלדג הרובחב-ד׳יעצה לש ותעיסנ ביבס
 ורגיש .םחילש אוהו ותוא םיחלושה םה וליאכ ,וירבחמ המב
 השמ לוגדהו דבכנה ןודאה" לא "ארזע" תדוגא םשב תרגיא
 לארשי-ץראמ תויצנדנופסרוק םסרפמה הז ,תובוחרב "יקסנלימס
 אוהו וניתובא ץרא תא עדוי אוהש םכותמ רכינו "הריפצה״ב
 ־באה" לש אלמ רואית ןתינ בתכמבו .הל ןמאנו הב הרועמ
 -ןוילכ לעו המדאה־תדובעב ויתועידי לע רפוסו םהלש "רלפמכ
 .ויפאדועיזב הביטרהלו התמדא דובעל ,ןויצל תולעל ושפנ
 וכזש דע ,םייניעדוילכ לש תועובש השיש וא השימח ואצי
 ריעצל שי םא :הצועיה הצעה התיה ,הל וכזשכו .הבושתל
 רפסהדריבל סנכיי ,ץראל הלעי ,םיקיפסמ םיעצמא םכלש
 יכב וידומיל־קוח רומגיו ןוצרב דמלי םאו ,לארשי-הווקמ
 הנקי וא ,הילעב תסנרפמה הדובע אצמיש ,ול חטבומ — בוט

 .וידיב ויהיש ויעצמא יפל רדתסיו עקרק

 ¬יפצה" טנדנופסרוקו רפוסה-רכיאה ,יקסנלימס השמ ןודאה
 אלא ,בצמה תא ותעידיו ותרכה בטימ יפל הנע יאדו ,"הר
 ,תובר תולעמב ןנוחמה ,ינושבכ דוד ירוחאמ יכ ,עדי אלש
 יכ עדי אלש םשכ ,םיריעצ תובבל דוע ותבושתל םיפצמ
 אלא ,תאז םג עדי ילואו .וללה לש םחור תא ריכעת ותבושת
 םירוענ ינב לש םשפנ ןויליכ תא ןובשחב איבהל עדי אל
 םינמוזמו םינכומ ויהו םהילגר תחת הרעב רבכ עקרקהש
 םא .םהירחאמש םיטטומתמה םירשגה תא ףורשלו חורבל
 ריעצה ,םולש לש ורבח יבגל תיבויח זזתיה תאזה הבושתה
 -הווקמב רפסה-תיבל סנכיהל םג תורשפא ול !רתיהש ,ונממ
 הנה ,עקרק־תיינקל םימייוסמ "םיעצמא" איבהל םגו לארשי
 ללכמ .לוכ־רסח היהש ,םולש יבגל טלחהב תילילש התיה
 ךיוואלה" לכ םולשל ול ופקשנ רכיאה־רםוסה לש הז "ןה"

 .המצע תפסכנה ץראה ךותמ ודגנכ ומייאש

 ובל-תקעל ,ויאכנל לובג היה אל ?התעמ השעי המ
 המ דוע ול ןיאש םדאבכ ,וברקב חתרתה ומד .וירוסילו
 ? םיקיפסמ םיעצמא ול ןיא םאו ? ״םיקיפסמ םיעצמא״ .דבאל
 ולוכ לכ ? ןאכ בקריהל אוה ךירצ ,םיעצמא ןיא ול םאו
 -ץרא לש המלועב םג ,םלועב דרושה לוועה דגנכ םמוקתה
 ־יאה םנמואה .םיבגשנה םילאידיאה לש םמלועב םג ,לארשי
 ןיאב לטב םכרע רתויב םילענה םיישפנה םיפוסיכהו האיד
 ¬דוקה םיעיגמה לכ לע ףפונ התעמ !?"םיקיפסמ םיעצמא"
 לוועה תא חצנל ןוצר םג ,היילעל ותוא םיפחוד ויהש ׳םימ
 וראווצ לע התע ץחל ,ותוא- תולתל ימב עדי אלש הז לווע
 .הלעי הלע :טילחהו רזחו ובלב טילחה ,לוכה ףא■ לע .אוה
 וייח תויחל ףיסוה השעמלו .בלבש הטלחהה .דתיה תאזכ
 דוד לש ותיילעל ביבסמ הנוכתה לכב• ףתתשהו םיליגרה
 םהל היה םצעב המ ? השוריפ המ וז הנוכת .ץראל ינושבכ
 החפשמה דצמ ושענ ןלוכ תונכהה םא ,ןיכהל וללה םירוחבל
 ¬תבר תיתחפשמ הגאדבו הבחר דיב ושענו ,הדימאה הלודגה

 .ינשבכ קחצי (7
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 הדידפ־ףשנ תנכה — .דתיה וללהי םירבחה לש הנוכתה ? הפחא
 ־ץראל ךרדה תא םהינפל ץרופה ,ןושארה םרבחל יבמופדבר
 .הדירפ־ףשג ותואל הכרבה־ימואנ תנכה רקיעהו ,םהיפוסיכ
 החפשמה־תיבב אובלו תאצל הליע וז הנוכת השמיש םייתניבו
 הרובחה ינב לש םליגמ הלעמל תונבו םינב רשע־םינש תב
 ועיגה רבכש ,םיריכבה החפשמה ינב תשולש .םליגמ הטמלו
 ירוחב םע רשק םוש םהל היה אל ,םיכודישב ודמעו םקרפל
 יבא םע רשק םוש םירוחבל היה אל ןכ ;״ארזע״ תדוגא
 ויהש םידליה תשש םע אלו ,ויקסעל ןותנה םדא ,החפשמה
 — תונבה יתש םע ויה םהירשק־רקיע .םליגמ הטמל הברהב
 הסאמש הרענ ,הילעה־ןתח לש וליגמ תצקמב הלודג תחאה
 םירשק ורשק ןכו .וננתח לש וליגמ הטמל תרחאהו ,םיכודישב
 רשע־םינש לכ הדליש ,המוק־תכומנו הזר השא ,םאה םע
 םאה .אילפהל דע םיפיו םיאירבה ,המוקה־יהבג תונבהו םינבה
 טועימבו הטקשה התמכחב היעדוימ לכ בל יבש החקל תאזה
 התוא .התיב תוכילה לכב .דתיה תשגרומ התעפשהו הזירבד
 ¬סהה רקיע ךא .םהיתוחיש דוסב ,הלועה הנב ירבח וסינכה
 אוה־ךורב־שודקה — הריכבה .תונבה יתש םע היה תודדות
 םיגיעו לסלוסמו תובע רוחש רעש :תובוט תונתמ יתשב הננח
 ,התיה תיארפ הזיע הריעצה וליאו .תויניצרו תוקרוב תובוט

 .תוזילע דימת היניעו חלודבכ תוכז הינפו

 תיבב רקבל רשוכ־תעש ול אצמ אוה ףא ונרוביג םולש
 ,תורענה תחא םע החיש ידיל אבשכ ,םעפב םעפ ידמו ,הזה
 השיגרמ הניא וליאכ המצע התשע הריכבה .וינפב קמוסה הלע
 וז :הריעצה ןכ אל ךא ,ותכובממ ואיצוהל הלדתשהו ךכב
 ."קושב םג תונקל שי קלס" : שפנ בבושמ קוחצב תצרופ .דתיה
 ,רתוי דוע קמתסהו תעדה לובלבל דע התוא דמח העש התוא
 לש ויבא םולשל הלאש ,הרזעל ול האב המכחה םאהש אלא
 ,ישילשב־ינש םנמא ;החפשמ־יבורק םהש ,ול הריכזהו םולש
 החסוה ךכו ,ןיינעל תונעל חרכוה םולש .החפשמ ןכ־ופ־לע־ףא
 תודלי ןיבש לובגב ןיידע תדמועה וז לש התונצילמ ותעד

 .תורענו
 הנכהב דואמ םיקוסע ויה "ארזע" תדוגא ירוחב ,ןכ
 ויה ומד־תרעסו ותבשחמ־רקיע — םולשו ;הדידפה־ףשנל
 ןיכיש הכרבה־םואנבו תויחאה יתש לש ןהינפ־רתסלקל םינותנ
 ,וירבח ןיב וכלהתה ידמו םחלה תא ותופא ידמ .הדירפה־ףשנל

 .תוסומכה ויתובשחמ הלא יתש ויה
 השדח הנהו — וז הנוכתב םיקוסע םירוחבה דועבו
 רישעה לש ודיחי־ונב :ריעה לכב למשח־םרזכ הרבע העיתפמ
 !לארשי־ץראל תרבו לבור תואמ שולש ויבאמ בנג ינולא
 ובש בתכמ וירחא חינה יכ ,העידיה הטשפ רתוי רחואמבו
 "לארשי־ץרא״ו "הבינגה" .ותחפשמ* תאמ החילס שקבמ אוה
 םיעישרמ הלא — הרעס המק הרייעה לכבו ,רתויב וטלבוה

 .םיקידצמ הלאו

 ומד תרעס .דתיה חוכיווה־תרעסמ הלודג ?םולש ,אוהו
 .תמא־תחמש םגו ןוהמית ,ףסונ ןובלע ,תפסונ האנק — וחורו
 לע ינולא ול רפיס אל הז ךיא .לוכה ליכהל בלל ול השק
 ? ותינכת לע ול זמר אל הז ךיאו ? וענמ דרפנ אל תמל ? ךכ
 ובל לכש ,םולש ,אוה ? התחלצהב שארמ חטב אל וליפאו
 רבדה תא וינפמ ריתסהל אוה האר ךיא ,ורבח ינפל יולג היה
 היורש .דתיה ןכ־יכ־לע־ףא ? אוה וייחב םג רתויב עירכמה
 םולחה !ךרדה הצרפנ הנה :הלודג תימינפ החמש םג וב
 דומעי התעמ ,אסרפ ק״ת הברקתנ לארשי־ץרא !תואיצמ השענ
 תושדח םיכרד וינפל וחתפיי התעמ ,םייח םירשקב התא
 עיפוה הלהצב .ותטלחה־ףקות רבגי התעמ ,תושדח תולובחתו
 חינמ דיחי ןב" :ביבסמ ןונירה ןיינעלו .עיפוהש םוקמ לכב
 :םולש הנע — ״!אבאמ הבינג״ ,וא ,״םירירע ומאו ויבא תא
 ויבאש רחאמ ,ויבאמ םחל בנגש ,בער ןב ןיד ךכ לע ןודל שי
 איצוה אוהו ,קנחמב והומשש םדא ןיד וא ;ונממ וריתסה
 רסומה יקוח לכ .המישנל ריווא בונגל המרע־תולובחתב ושאר
 רסוחמ קנחיהל דמוע וא םחלל בער אוהש ימ לע םילח םניא

 .המישנל ריווא
 לכב המוצע .דתיה ינולא םלושמ השעש השעמה תעפשה
 ־ויצל רתי־תורע ,השדח תויח הנתינ ונלש םירוחבב .םינבומה
 ררוע םירחא םיבר בלב וליאו ,הילעהדוצרל רתי־תגבה ,תונ
 םהל ויהש םידוהה לש םבלב דוחייבו .הדרחו םעז .רשעמה
 דואמ הלדג שיל תחפשמב םג .תונויצה תעפשהל םינותנ םינב
 .התיה העודי בוהאהו הרממה ןבה לש ותונשקע ,הגאדה

 .היינעה םתפוק לע רתוי רומשל וליחתהו
 .העידי םוש הלבקתנ אל ינולאמו ורבע תועובש המכ
 יכ ,העידי יציפה םידחא .תונוש תועומשמ תועומש וכלהתה

 ומכחתה םירחאו .םשל חרבו הקירמא ידרויב אנקתה אוה םג
 ¬ואל רשכתהלו דומלל תולודגה םירעה תחאל עסנ יכ ,שחנל
 םניא הלא םגו הלא םג יכ ,חוטב .דיה םולש .הטיסרבינ
 ךרד אוצמל םינותנ ויה וינייעמ .םבל־ירוהרהמ אלא םירפסנ
 וילע המ עדיש ,םירבדב ומע אובל ,םלושמ םע רשקתהל
 קמעמ תאצלו ורבח ירחא קולדל ידכ ,התע תושעל ומצע
 יכ ,ןושארה םחיש־דוסב ורבדנש יפכ ,רורב ול .הזה אכבה
 ששחמ ,ץראל עיגיש רחאל קר םלושממ תועידי ולבקתי
 שולש .םהש םיעצמא לכב ךרדב וב רוצעל לדתשי ויבאש

 העיסנב םגו טרופספב םג רדתסי רבכ ,וסיכב םילבור תואמ

 םויה" :וירוהל המרגלט הלבקתנ םימיה דחא^^מא^^
 הל התשע המרגלטה ."ופיל טסאירטמ הגילפמה הינאב יתילע
 הרושבכ ,העידיה העיגה םולש לש וינזאל ,םירשנ יפנכ
 ־תהל ףיסוה דוע ובל־םינפב .םינדיעו ןדיע הז הל הכיחש
 זמר וליפאו ,ול זומרל ךרוצ האר אלש ,ורבח לע רמרמ
 התיה תקדצומ־אל השגרה .תחלצומה העשה לע ,דבלב לק

 ,זזמ רבד יל בייח יגילא םלושמ וליאכ ,וב
 :םירוהה , א הינש המרגלט העיגה םיטעמ םימי ירחא
 המ ? ״חלשנ בתכמ״ .״חלשנ בתכמ ,ופי ףוחל יתילע םויה״
 ? וב בותכש המ ,םולש ,אוה עדי דציכו ? הז בתכמב בותכי
 ,תעדל הצור םולשש הממ בותכי אל ןיידע הז בתכמב ,אל
 המכ דועו וירוהמ תפסונ החילס־תשקב וב היהת יאדו
 .םידירומ אלו םילעמ אל םניא םולש יבגלש ,החפשמ יניינעמ

 תוכרוד רבכ וילגרש ,ולש ורבחמ ,םתהמ בתכמ ,ןכ־יפ־לע־ףא
 ומלח דחיו ותא יח ןאכש ,ולש ורבחמ ,תפסכנה המדאה לע
 םייח חתופ ,דדועמ היהי בתכמב היהיש לכ — םולח ותוא

 י חיזזורזזדי ן־וזזזר *יי^יייי *י.,....,*-

 רשע־ה עברא קרפ

 ראוד סיטרכ
 ותלבק לע העידיהו ,ףוס־ףוס לבקתנ םירוהל בתכמה

 ראשנ בתכמה לש ונכותש אלא ,דואמ רהמ הצופנ איה ףא
 ,וליעוה אל והשמ עדוויהל תולובחתה לכ .החפשמה דוסב
 םתסנ וניאמצ תא תוורל םולש קקותשה ונממש ןייעמהו
 ,בתכמ לבקי אוה םגש הווקתב עשעתשה דוע ,םנמא .וינפב
 ־לק דמול והירהו .בשק ןיאו לוק ןיאו ורבע םיבר םימ ךא
 ,והשלכ זמר ול זומרל אלב עסיש ול היה רשפא םא :רמוחו
 ? התע לחיי המ ,המואמב ותוא ףתשל אלב ,ונממ דרפיהל אלב
 םג יכ ול יאדו ,בתכמ בתכ אלו בתכמ םולש לביק אל ודועמ
 ,םנמאו ,הוויק דוע ,וכ־יפ-לע־ףא .רבדה הנתשי אל םעפה

 .ראוד סיטרכ לביק אוה — ותווקת הבזכנ אל םעפה

 םיעוגעג אלמ ובלש ,םירשעה ןב רוחבב לתהל ימ הפניה
 םולש ? יורש אוה םהבש םייחה־תולגעממ הנוש המ־רבדל
 .ויניעב ודמע ליג־תועמדו ,תורושה תטעמ היולגה תא ארק
 חרכומ אוה ,לוכי וניא רתוי ;ארוקו רזוחו ןבגנמ והירהו
 הוואג אלמ ץר אוהו .ותחמשב וירבח ראש תא םג ףתשל
 אצמ ,םנמאו .םזכרמ התע םג ראשנש תיבה הז ,שרדמה־תיבל
 :קעצ ,ףסה תא רובעל קיפסה אל .וירבחמ םידחא םש
 .םלוכ והובבס עגר־ןב ״!ינולא תאמ ראוד־סיטרכ ,םירבח״

 : םהינפל ארקו םילספסה דחא לע דמעו ץפק
 ,ךל יבתכב ,התע .ןויצל־ןושארב יננה !םולש ידידי״
 *ומב יתרכתשהש םינושארה םיקילשיבה יגש יגפל םיחנומ
 אלש ,לעתשמכ ומצע השע ארוקה ."ךכמ יתחמש הלודגו ,ידי

 :ךישמהו ,ופא־ישרשל התלעש תושגרתהב ושיגרי
 ־הצו רקוב־תחוראב .ונצראב תויחל םילוכי ,ןכ יכ הנה"
 םה םגש ,םירבח רבכ יל שי .םיתיזו םחל לכוא יננה םייו
 הדוגא ונדסי םידחא םירומ דועו ונחנא .בורקמ הז ץראל ואב
 ריבידה דעבו הבשומב ררושה יתפרצה רובידה דגנ המחלמל

 .הדובע ךל היהת ,הלע ,גאדת לא התאו .ירבעה
 ."ינולא םלושמ ךדידי ,בורקב תוארתהל הווקתב

 ףפוטצהל ופיסוה םיבישקמה ךא ,אורקל הליכ רבכ אוה
 לש ורשואל .הלמ לכלו טפשמ לכל םישוריפ שרפלו וביבס
 ."!םיתיזו םחל ,לכוא אוה םיתיזו םחל" .לובג היה אל םולש
 .שמוחה ןמ ךא ותוא ועדי םירוחבהש ירכ י םיתיז םה המ
 .הציבמ תדחפ ולדגש ,םהל היה עודי .ךורע ןחלושהו ארמגה
 ? ומעט המו והארמ המ .וחיר המ י ועבצ המי ? תוהפ המכב
 םולש .רתויב חבושמ ומעטו ןדע־ןגה תוריפמ דחא אוה יאדי
 ¬ועו דבח־תיבב םיכרוד וא .םיתתוכ םיתיז 'כ ,ידומלתמ עדי
 ייבא תיבל ."ךז תיז ןמש" .דואמ רקי אוהי .ןמש םהמ םיש

 נ־.* קמגולפ רפס
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 םע ,וישכע .םיתיזךמש אלו םיתיז אל ועיגה אל םלועמ
 םאש .ןדועמה וחירבו בוטה ומעטב קפקיפ אל ,תאזה העידיה
 אוהש רפסל ול שי ךרוצ המ ,ןל עמשמ אק יאמ ,ןכ אל

 ? םיתיזו םחל לכוא
 ."הדובע ךל היהת ,הלע ,גאדת לא" :בתכמב דמאנ דועו
 םשורה םפא .ונוצרבו ותלכיב חטב ,םולש גאד אל הדובעל
 ודיקפת םג .ול הכחמה הדובעל ונימזה אוה וליאכ ,היה
 אוה ךא :הרומג תואדווב ול רלבוה ץראב םש ירוביצה
 רובידה דעבו יתפרצה רובידה דגנ תמחולה הדוגאל ףרטצי
 :תחא תירוביצ הלועפ דוע ומצעל ףיסוה ותבשחמבו .ירבעה
 הלא םייתש יכ ,עדי אוה .תורתומבו הכימתב תמחולה הדוגא
 ואובבו .ןהב םחליהל שי ןכילעו ,שדחה בושייה תא תותיחשמ
 ,םידומע השיש לע הערתשהש הבושת ,היולגה לע בישהל
 ,תאזב הדוגאב םג ךרוצ שיש ,ותעד תא ורבח ינפל עיבה
 ראשו .ומיקה רבכש הדוגאל וז הרטמ םג סינכהל■ שיש וא
 תונשגר האלמ התיהש ,שפנ תוכפתשה — ותבושת ירבד
 .תרוויע תיטסימיטפוא הנומאו תיתרייע תומימת ,תיתודלי
 "םמו הריעסמה הנומאה ןמו םייחה תשודקמ םג הב היה םלוא

 .םהב תורהטיהלו םייחה שודיחל ריעצה םדאה תא הליע
 לא" קוספה יכ ,ללכ םולש שפת אל תונושארה תועשב
 ,דואמ השק תועמשמ םג וב שי "הדובע ךל היהת ,הלע ,גאדת
 המצע לכ ? הלעי דציכ יכו — ״הלע״ .שרל געל לש טעמכ
 "תולילצ ךות הב ןנובתהל ליחתהשמ ,תאזה האירקה לש
 הילאו ץראה תא הארת דגנמ יכ" תניחבב ול .דתיה ,תעד
 -וחנה ,םילבור תואמ שולש אוה םג הקי ןיינמ יכו ."אובת אל
 ,םירוענה לש םכרד אלא ?רשכ טרופספ ילב העיסנל םיצ
 םיממוז םהש םכרד ,םשואייב הברה דומעל םייושע םניאש
 ריעצה ורבח םע תתלו-תאשל םולש הסיג .תולובחתו תומיזמ
 ,ונעמל טרופספה תאצוהב לפטמה ,ויבא תאמ שקביש ,ינושבכ
 ,ונממ לודגה ויחא לש ומש לע םג ,לופכ טרופספ איצוי יכ
 חיטבה המצע העיסנה תואצוה .ויחא תחת עסי ,םולש ,אוהו

 .םינפואה ןמ ןפואב גישהל

 רשע־השימח קרפ

 הבנגכ ספתנ
 ךירצ ומש לעש חאה .לעופה לא אצי אל טרופספה ןיינע
 ומצע אוה ךרטצי אמש ,ששח טרופספה תא איצוהל היה
 תאזכ ,ןפוא לכב .ומצעל םיכרדה תא םוסחל הצר אל ,רגהל
 הפי הלע אל העיסנה תואצוה ןיינע ףא .הבושתה .דתיה

 .םולש הוויקש יפכ ,"םינפואה ןמ ןפואב"
 ־אבא .ךרעל לודג היה ןוידפה : חלצומ קוש־םוי היה
 ךולה ךלה םולש .הריכמב םיקוסע ויה הלודגה תוחאהו אמא
 אוה .קוש־םויב דימת ולגרהכ ,תונחה לא היפאמה ןמ בושו
 ץוענ ןוראה־חתפמו אבא לש ונוראב ףסכ םוכס שי יכ ,עדי
 בושחל ילבו .ומצעל רמא — העשה וישכע .לוענמה ךותב
 ¬עתשה ...לבור םישולש ונממ איצוהו ןוראה לא שגינ ,הברה
 םייתניבו ,ךכ־לכ תוריהמב עדווי אל השעמהש ,הווקתב עש
 דוע — הרקמה רזג ןכ־אל ךא .אבהל וידעצ ןווכי ךיא הארי
 ובלו דצה ןמ בשי םוליש .ותפוק תא באה קדב ברע ותוא
 םירסח — בשיחו רזחו בשיח באה .חצור לש ובלכ וב םלוה
 ,באה ולאששכו .ןבה לע דיימ לפנ דשחה !לבור םישולש
 םוכסה תא יתדובעב יתרכתשה ,יתחקל ,ןכ" :שיחכה אל
 :בישהו טקש תויהל ץמאתה באה .״םינומ המכ דועו ,יתחקלש
 אל ךא .וילע ףיסוא דועו ,ךל בישא תרכתשהש המ לכ"
 םולש ."הזכ ריפחמ השעמ תושעל לולע התאש ,יתנמאה
 ,לארשי־ץראל עוסנל חרכומ ינא ,תרחא יתלוכי אל" :וקיספה

 — .״םייח םניא ןאכ ייח
 ,יתושרב דמוע ךדוע ? הריבעב האבה ,וז איה הווצמ המ״

 ¬אמה תא רוגסל חרכומ היהא ,עסת םא ...עוסנל ךל ןתא אל
 — .״ףסכה תא רזחה ...היפ

 םתחתפ ,הכאלמה תא דמלאש םתיצר אל ירה .ריזחא אל"
 ולכות ,םירז םישגא הב קיזחהל הליחת הבשחמב היפאמה תא

 — .״עובק םותחנ לבקל התע םג
 — .״ףסכה תא בשה .דוע ךתא חכוותהל לוכי יניא״

 ."בישא אל"
 אוה ףאש ,ןבה לא שגינו םק .דואמ שערנ היה באה
 באה .תוכב דגנתהל ול ןתנ אל ובל ןבה .רתויב םעפנ היה
 לכ הבשי םאה .ףסכה םוכס׳ תא ונממ חקלו ויסיכב שפיח
 תחפייתמו היניע לע הדי־ףכ ,הלמע־םוימ הפייע העש התוא

 תוניפב ורתתסה הלודגה תוחאהו םינטקה םיחאה .לוק ילב
 םלוכל התיהו ,םירבדה־תפילח תא ועמש םחרכ־לע .תיבה
 הז םיבהואה םישנא ינש הבה — ושח לוכה .ברח־תורקדמכ
 ושפנ בירקהל לגוסמ םהמ דחא לכ ,הרוהט הבהא הז תא
 .םהיניב םילשהל ןיאש םיביוא ינשכ םידמוע םהו ,רחאה ןעמל
 ךיא ,ויקרועב םיחתרומ ויבא לש וימד ךיא שח ןבה
 ¬יאה — וטיקשהל רבד השע אלו ,םיזגורמו םיחותמ ויבצע
 ותרקוה תא הלעה ,ותוא הלעה ןבהו ,הנברק תא השרד האיד
 .םוהת־יגמ קומעה ורעצ תאו ךרה ובבל תא ,ויבאל הברה
 הז תא הז םיבהואה ןבה לעו באה לע בוהאו רקי היהש לכ
 ךליאו ללמוא ברע ותואמ .תיבה ינב לכ ילגרל התע רגינ
 ,םנמא .ויבא ןיבו םולש ןיב םירבד־תפילח םוש התיה אל
 ונבל באה תבהא םגו ,יוניש לכ אב אל ול שחרש ברה דובכב
 .םהינש לש שפנה ירוסי ולדג אקווד ךכ־לשב םלוא .הערגנ אל

 דוד ריעצה ורבח לש ותעיסנ הלח םימיה ןמ םויב
 םייגיגח ויה הדירפה־סכטוו הנוכתה .לארשי־ץראל ינושבכ
 תומימח ךותמ ,יבמופב אלא ,תאצל דמע בנגתמכ אל .דואמ
 וירבחש הלודגה תודידיבו ,ול הקינעה הפנעה ותחפשמש
 םולש .תומח םיידי־תוציחלבו סוכה לע םימואנב ול ועיבה
 םע דחי ,סוביגמואל יווילבו הדירפה סכטב ףתתשה אוה ףא
 ,וילע היה המוד .םינתחה ןיב לבאכ ומצע שיגרה ךא ן וירבח
 הנורחאה תורשפאה וליאכ ,לוכמ בזענו ךלוה אוה וליאכ
 רואה .אצומ ןיאמ ודעב ךשח ומלוע .לילכ הגומנ ותלואגל
 ןיא .הבכו ךלוה ,ךעודו ךלוה וממיחו ץראה ןמ ול ץנצנש
 .אליממ םמלועב םהל בוטש הלאל אלא ,הארנכ ,חרוז אוה
 הליפאו הלודג ותודידב ?ורזע אובי ןיאמ ?התעמ השעי המ

 !ךכ־לכ
 רמה ולרוג ןובשחל ,הניק אלא ,האנק תאז התיה אל
 ךותמ םיעבונ ויבאכו ולבס יכ ,עדי אל ןיידעו .ערה ולזמו
 תודידבהו רעצה וילע ודיבכה ,ןכא .ומצע ולש ושפנ תונוכת
 ? תאזה הפירחה השגרהה ול האב ןיינמ ךא ,הריתי תופירחב

 קחרתה ,תיטמוטבא השע ותדובע תא ,לצכ ךלהמ היה
 ןואכדל םיגאוד וליחתה תיבב .םישנא םע השיגפו הרבח לכמ
 לע רבדיש םיבורקה דחא וילא וחלש .ופוג תואירבלו וחור
 ךא .וילא ויבא לש ותוריסמ תא ול חיכויו וסייפיש ,ובל
 זגרתה ףוסבל .רובידהחחוכ ונממ לטינ וליאכ ,קתש םולש
 לכ ייחלו ומצע ייחל דרויה ,חצור םולש תא הניכו ,בורקה

 .החפשמה

 רשע-ה שיש קרפ

 החירבה תשרפ
 תעיסנ .תושדח תוחור הרייעב תובשנמ וליחתה םייתניב
 בשחנש ךותמ ,שואי ידיל ותאיבהש ,םולש לש ריעצה ורבח
 בשחש יפכמ הכופה הלועפ הרייעב התשע ,היילעל ןורחא ול
 הבהא הוולמו םע לבק .רתיהש ,ינושבכ לש ותיילע .הליחת
 הלודגה הנוכתהו המחה הריוואה ,םירבחו החפשמ תגאדו
 הפמ .לארשי־ץראל היילע לע הבשחמה דצל העיפשה ,הביבס
 .היילעל תונוכתה לעו תולעל ןוצר לע תועומש ועיגה םשמו

 םיגוח ינב ,םיריעצ השולש לע םולשל ול עדונ הרהמ דע
 תעידיב םיעסונ םתשולשו השעמל הכלה םישרודה ,םינוש
 ,(8 לזוג בוקעי ,דבלב דחא היה הלא ןיב .םתמכסהבו םהירוה
 -עבש ןבכ ריעצ רוחב ,ןמרסאו דוד ,ינשה ;םתדוגא ירבחמ
 ־ודיוד םחניפ ,ישילשהו ;בלי־בוטו טושפ רוחב היה ,הרשע
 הרוטקפוימ תובחב תרשמ היה ,םייתשו םירשע ןבכ ,ץיב
 העידיה .םייחה־תמכח עדויו טנגילטניא ומצע בשח ,הלודג
 העיתפה ,םתדוגא ירבח ויה אלש ,הלא םיינש לש םתעיסנ לע
 ינושארל ופרטצי הלאכ םג יכ ,לליפ אל .טעמ אל םולש תא
 לצרה תומ ירחא ,תונויצב לפשדופוקתב אקוודו ,םילועה
 הלא םירוחב לע עיפשה המ .רטרא׳צה ןלב שואיה ירחאו
 הלעפ ילוא .רמול השק — היילעל ןוצרה תא םהב ררועל
 ,םינפ־לכ־לע .תובקתפרהה-ץםח ילואו ,ינומהה יוקיחה תנוכת
 לש ותסיפת יפל ,הרואכלו .ןאכ הרסח תימינפ תינויצ הייטנ
 ,לארשירדא־־יניינעב הטעמה ותעידיו תונויצב שיל םולש

 טעמכ היה דחאה ,הלא ינש לש םתיילעל דגנתהל היה ךירצ
 ¬תמו תונחב׳-תרשמ היה יבשה ,תואידיאל הקיז לכ אלב ,דלי
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 ונופצמ .םולש יניעב םילוספ םירבד ינש ,ויתוכילהב רדה
 השעמל םלוא ,וז העיסנמ וענמייש םבל לע רבדל ונממ שרד
 היה ,ןכאו .אוה ייוואמל הרזע םהב הארו דואמ םהילע חמש

 .תחא הצעב םג םתא

 ותא .ונממ םינטקו םילודג םיחא ול ויה ריעצה ןמרסאו
 ויבא יגפל לדתשהל םיכסה אוהו ,הרומג תוידוסב רבדנ
 ויבאמ תאז שקיב ןמרסאו .םיחא יגש םש לע טרופספ איצויש
 ,העיסנל ףתוש ול ןמדזי םא .תואצוה־ץומיק לש קומינב
 המ שחיב באה ךא .טרופספה תואצוה תיצחמ. לבקי ירה
 בישהו קחטצה .תנווכמ איה ימל ןיבהו הפ הנופצ רתסדומיזמ
 ,תואצוהה יצח םשל אל ,תחא הצעב םכתא היהא" :ונבל

 ."הזה רוחבה לש ולבס תא יתעדיש םושמ אלא

 תשרפ הליחתה ,םולשל חטבומ היה טרופספהש רחאל
 הרשע ,ולשמ םילבור השישכ ול ויה .תוחפ הל גאדש ףפכה
 ־רכשמ ריזחהל תנמ לע ,וירבח ןיב האוולה תרותב גישה םיפסונ

 ןורסח לשב דוע בכעתהל אלש טילחהו ,לארשי־ץראב ותדובע
 וינפל תרחא ךרד ןיא .עסי וישכע — היהיש המ היהי .ףסכה
 תאזה הנוכתה לכש רמול ךירצ ןיא .תיבה ןמ החירבה אלא
 -טפטפ לע דושח היהש ץיבודיוד וליפא .תודוס-ידוסב .דתיה
 תידוסה םתצעב .םתצובקל שיל לש ותופרטצתמ עדי אל ,תונ

 .לזוג בקעי ורבחו טרופספלדדאה אלא ויה אל

 .בורקה דיריה־םוי תא םולש ול רחב ,ותיבמ החירבה םויכ
 תא בבוסל שיש ועבק ,ותא הצעב ויהש ,וירבח ינשו אוה
 םיימוי השראוול אצת םילועה תרובחש הזכש ןפואב םהיניבע

 אובי אל םא ,היהו .םולש לש ואובל וכחי םשו ,דיריה ינפל
 החילצה אל ותינכתש תואה הז היהי ,ותרחמל וא דיריה םויב
 הכחי לזוג בקעי יכ ורבדנ .םשפנל ויהי םיישפח םהו ודיב
 .ודועמ םש היה אל םולש ןכש ,השראווב תבכרה־תנחתב ול
 םע םולש דבע וינפלש הלילו םוי .עיגה דיריה םוי הנהו
 דיריל וויק ןכש ,הפאמ ירבד לש לודג יאלמ ןיכהו דחא רזוע
 בכש ומצע אוה ףא ,ןושיל רזועה תא ,חלש רקובב .בוט
 רתוי עקשי אלש ול הדמע ובל רתסבש תינכתה םלוא .םדרנו
 תובחל סינכה ,ררועתה ךרעב תועש שולש ץקמ .הנישב ידמ
 .האיבהל םמצע םירוהה וקקדזי אלש ,יאלמה ןמ תפסונ הרוחס
 וב ןתנ ,דעומ דועב וניכהש לודג קש תקל ,זרדזה ךב־רחא
 תחאש ,תבש־תוט״פאק יתש ,םינבל טעמ ,םילודג םירכ יגש
 ויהש םייסנכמה לכ ,בוט ןוילע ליעמ ,ירמגל השדח ,דתיה ןהמ
 ־ירדח ןיבש לפאה ןורדסמב ונמטו הפידדפי קשה תא רשק ,דל
 ־םואה תאצ דע תועש שולשכ דוע וראשנ .הייפאמ,דו הרידה
 םישולש קתרמ ,תבברהדונחתל ראודה תא ליבומה ,סובינ
 ול וראשנש ולא תועשב .הרייעה ןמ תואטסרויו םיעברא וא
 תוחפל םהמ דרפיהל ,ותחפשמב הנורחא םעפ טיבהל שקיב
 ינפב הנורחא םעפ לכתסהל קשח דוחייב .דבלב םייניע־טבמב
 ־תוליהב ךותב םאה וב השיגרה ,תובחל טקשב סנכנשכ .אבא
 ״? הלילה לכ תנשי אל ירה ,ןשי ךניא המל״ :הלאשו הריכמה
 םלוה ובלו ,ןבה הנע — ״חצ ריווא טעמ ףואשל יתיצר״ —
 היה הז — טקשב רבדלו החירב תמיזמ וכותב תאשל .ורבדב
 ־יטבמ ינפב הדימעה וילע התשק דוחייב .וחוכמ הלעמל

 .ויבא לש רעצה
 שיא .שעוגו שעור ,ץא ,לוהב לוכה .הצוחה אצי םולש
 םש ןיא .ךכ ול חונ .תועמודה ויניע תא בגינש האר אל
 ןותנ ולוכ ,םילוהבה ןיב ברעתה .וברקב ללוחתמלו וילא בל
 בשו סיטרכ הנק ,סובינמואה־תנחת לא שגינ ףוסבל .וגוגיל

 ,ןושיל בכוש אוהש ותיב־ינבל עידוהו המ־רבד לכא ,ותיבל
 אלש ,וישכע תאז ושעי ,יאלמה ןמ ריבעהל ךרוצ שי םאו

 .ותבשב ול עירפהל

 רשע־העבש קרס

 ? רענה עשפ המ
 ירירעו בולע ךכ לכ היה המ יגפמ ? רענה עשפ המ
 םיתבה ,תאזה הביבסה ? ופועמ־תישארל ויפנכ תא שרפש העש
 .הכותב יח וייח לכש ,תאזה החפשמה ,וללה םיבורקה ,הלאה
 תא הנושאר עדי הבש ,וירוענו ותודלי־תונש ורבע הבש
 ףא ול ואשנ אל הלא לכ — הירוסיו הישנע תא ,הבהאה
 ! ללמואו ךר בלמ םילש ואש״ .המותסה וכרדל דחא הכרב־ןמיר
 אצויה ריעצ ידוהימ דחי םג םיממודהו םייחה ,םולש ואש

 ."וידודנל
 תארקל התע ךלוה אוה םיגיגה ויגיגה סומעו ואשמ סומע
 רתוי רשא האידיא ,ובבלמו ושפנמ וב הלדגש האידיאה

 אוה התעו ;ורומ־ויבא וב התוא עטנ ,םירחא וב הועטגשמ
 .תחא הבוטדזלמ אלב ,הדירפדוכרב אלב ונינמ חרוב

 ותויהב ,התע .ריעצ רוחב לש ובל קזח ,דמו שלח ,דכ ,*׳וה
 .רעצמ וברקב סמנה ובלב שיגרמ אוה ןיא ,ואשמ תחת ףופכ
 אמש ,וירוחאל טיבמ אוה םעפב םעפ ידמ ;וידתפל ןותנ וניא
 תקעמ םגו קשה אשממ םג ,העיז םיסוכמ וינפ .וירחא םיפדור

 .ושפנ

 .ועסמל סובינסואה תאצ ינפל םיטעמ םיעגר הנחתל עיגה
 ,הברה ותלקהל .וקש תא והשכיא רדסלו םוקמ שופתל זרדזה
 ־יאב אלא ,וריע־ינבמ םיעסונ סוביגמואב םוי ותוא ויה אל
 ¬גרה .וב ושיגרי אלש ,ימוקמב ץווכתה .תורחא םירעמ דיריה
 תועשכ ול וכשמתנ ,תוכחל דוע וילע היהש ,םיטעמה םיע
 םולשל ול וארנ ,ונכוד לע תולעל ןולגעה אובב .תוכורא

 .ןאכ דוע ותוהשהל הנוטב ומכ ,רתויב תויטיא ויתועונת
 ״'• םולש ,םולש״ :עוושמ ומא לוק וינזאל עיגה םואתפ
 .ונוצרכ תושעל ,ותוכז לע םחליהל קזחתה םג ךא ,דרחנ אוה
 ךותמ החרס ש ,הטופאקה־ףגכב הזחא םאה יכ ,שיגרה דיימ
 ־ףנכ .המוקממ הלגעה םג הזז עגר ותוא אלא ; סובינמואה
 תא עוושל דוע הפיסוה איה ךא ,םאה ידימ הטמשנ תטופאקה
 ויתוכרב התארקל קעצו ושאר איצוה ״!םולש !םולש״ :ומש
 הראשנ ,ויתוכרב העמש אלש הארנ ךא .הקונח תושגרתהב

 .ומש תא תקעצמו המוקמב העוקתכ
 תא ואלימ תחא היבוברעב החילסו סו־פ ,םימחר ,ןורח
 ,יכבב ץורפל אלש ,בטיה־קדה ויתפש ךשנ .רענה לש ובל
 .והשימ םע העיגנ לכמ ענמיהל ,ומוקמב רתוי דוע ץווכתהו
 שיגרהל אל ,הרומג תודידבב וז העש תוהשל ךרוצ וב היה
 ורועו ותמשנ תא םיברוצה ,םירחא לש םהיטבמ ומצע לע
 תוצפל שקיב .ביבסמ םישחלל עומשל אלו םינבולמ םיטחמבכ
 תולעהל ,ותחירב תרטמ תא רוכזל הסיג ,והשמב ומצע תא
 התלע אל ךא ,ץראה ןמ םיתעל ול חרוזה רואה תא וכותב

 .הקולעכ ובלב הצצמ תורירעה — ודיב

 העיסנ רחאל :דוסיה דע והעיתפהו רבד הרק הנהו
 ;גינשב־אב םדא ,םיעסונה דחא וילא הנפ ךרעב העש יצח לש
 לקיו רפס ? םלע ךתוא הרק ,רמ״ :דרח ידוהי הארמ והארמש
 העיגהש ,תימואתפה הלאשה עמשל דואמ ךובנ םולש ."ךל
 :הנע םיטעמ םיעגר לש הייהש ירחא .םימורממ לוקכ וינזאל
 ¬חלתה העמשנ ."ירוח תמכסה אלב לארשי־ץראל עסונ ינא"
 ידוהיה .םהירבדב ןיחבה אל םולש ךא ,םיעסונה ןיב תוש
 תע" :רמאו וקביח ,רענל ודי טישוה .ובשוממ םמורתה

 ."ךמאו ךיבא תרות איה םא םג ,ךתרות ורפה ׳הל תושעל
 ךור אלמה ,ןתרימא ןפוא םג אלא ,דבלב םילמה אל
 סנכנ ידוהיה .תובוטו תומח םייפנכ עגמכ םולשל ויה ,יהבא
 הרהמ דע .רתוי תטרופמ הבושתל תוכחל ילב ,החישב ותא
 דחאמה שיא ,בהלנ ינויצ אוה וחיש־ןב יכ ,תעדל םולש חכונ

 ,ליגרו ןקזה ,אוהו .דחאכ הקודא תונויצו תיתד תוקידא
 םהל םיאצומ ותומכ ןוצר־ילעב םירוחב יכ ,םולשל ול חיטבה
 —־ לארשי־ץרא ןיגעב ללכ שושחי לאו .םייחב םכרד תא

 .דואמ םש םיצוחנ והומכ םירוחב

 עצמאבש הרייעל ועיגה ךרעב םייתעש לש העיסנ רחאל
 ןולגעה .תבבר״ד־תנחת ןיבו ואצי הנממש ריעה ןיב ךרדה
 וסנכנ םיעסונה .ויסוס תא ליכאהלו שופל דומעי ןאכ ,עידוה
 סנכייש עיגפמב וילע דמע םולש לש וחיש־שיאו ,קדנופל
 ותדרחב .ףקותב בריס םולש לבא .בלה תא דועסל דחי ותא
 רשא תונמחר־השעמכ וז הנמזה ול התארנ ,טעמה ופסכל
 ־תישארב הכימת־תלבק ןיעמ הב הארו ,ושפנ הדלס הנממ
 םחליתש הדוגא םש דסייל ןנטתמ אוה ירה .ץראל וידעצ
 יקומינ תא םילעה וביסיממ ,,ןבומכ י היתורוצ לכ לע הכימתב
 דחאל רוכל בייח אוה :הלתמא ומצעל אצמו שפיח .ובוריס
 ,הרייעבש ברה אוהו ,רכמ וז הרייעב ול היה ,תמאבו .ויריכממ
 השראו ךלפב הנושארה "יחרזמה" תפיסאב ותוא ריכהש
 םירענה תדוגא תא סינכהל הנווכ דית ,םתרייעב הסנכתנש
 ¬וכיווה ךותמ .םתדוגא יפנכ תחת וז ריעבש תירבעה־ירבוד
 ברה לש וביט לע םולש זא דמע "יחרזמה" ישנא םע םיח
 הפקשה לעבו הור־ראש לעב ,שפנ־ןידע םדא וב האר .הזה
 .הדירפ תכרב ונמס לבקלו ברה לא רוסל םילחה ןכ־לע .הבחר

 לעב ,ברהו .שדוקה־ןישלב וכריבי ברה לש ותיבל אב
 ובש תא רכז אל לבא .יפוצרפ יסל יריכה ,םינפה־תרדה
 אצמנ אוהש יסל :העדוהב התפ םילש .םתשיגפ־תוביסמו
 הכרב ברה ןמ *יבקל אב .ןאכ רביעו לארשי־ץראל ךרדב התע

 •ךרד *י
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 בורב למ לימו רזחו למלימו תושגרתהב; ררועתה ברה
 ."םלוע-יקידצ םתא ,םלוע־יקידצ םתא" :תויבבל

 ¬בור םיאטח המכ ,ברה עדי וליא" :ריעצה חרואה רמא
 רואמב הנע ברה םלוא /ךכ יל רמוא היה אל ,ילע םיצ
 תא יוארכ םיניבמ םכניא םיריעצה םתא ,אל ,אל" :םינפ
 תרהט לכ־םדוק איה תיתימא תוקדצ .קידצ הלמה שוריפ
 םתא .הפה רבדמש לכ בוטה השעמב םייקל הפיאשה ,בלה
 ."םלוע-יקידצ ,םלוע-יקידצ ,עמשנל השענ תמאב םימידקמה
 לע וחחוש םולש לש ותושרב התיהש הטעמה העשב —
 .םינויצ ןיב החישל ןכותה רקיע זא התיהש ,םזידנגואה תלקת
 חכונ העצהה תא תוחדל היה רתומ םא ,ויתוקפס עיבה םולש
 הנומאב ודגנ בישה ברהו ,םידוהיה ייחבש רעצהו! תונובלעה
 ידי־לע אלא אובל הדיתע הלואגה ןיאש ,תחטובו המילש

 .לארשי־ץרא

 ♦ושאר לע וידי תופכ תא ברה חינה ,דרפיהל םולש םקשכ
 םולשב עיגתו ,ךיכרד לכב םשה ךכרבי,, :תובהלתהב וכריבו
 םשכ ,בורקמ הרקי ץראה ךל היהת .הבוהאה ונצרא לא
 ךתוכזב .ךידי-ישעמ■ לכב חילצתו ,קוחרמי ךל הרקי איהש
 ,המילש הלואג לארשי לכ לע אובת ךל םימודה תוכזבו

 ."ןמא ונימיב הרהמב קדצבו םולשב וגיפב-למעמ הנהנו

 םיסנוכמ םיעסונה לכ תא אצמ רבס. סובינמואל ובושב
 לע הלק הפיזנ םולש דגנכ ועימשה םהמ םידחא .וכותב
 :שישקה שדחה ודידי דצמ סויפ ירבד עמש דיימ ךא ,רוחיאה
 תיסוכה תא התע ךא םגל ןולגעה .םולכ תרחיא אל ,ער ןיא"
 :רשיאו אוה ףא קחטצה ןקתשה ןולגעה .״ולש הנורחאה

 ."םולכ תרחיא אל"

 בבחתנ אוה יכ ,ובלש עסונה שיגרה הרייעה ןמי ואצישכ
 ¬ימחהו ,וז תודידי .שישקה ונכש לע דוחייבו .םיעסונה לכ לע
 .ותורירע תשגרה תא טעמכ ונממ וגיפה ,ברה תיבב אצמש תומ

 ותיילע לע העידיה תא םילבקמה םישגא םנשיש השגרהה
 ששח םלוא .הברהב ותוא הדדוע — החמשב לארשי ץראל
 .תבכר-תנחתל אובל וייחב הנושארה םעפה וז — וב היה לק
 ¬ארב םאובב ,םיבתרקה ןובשח לע עמש תונציל ירבד הברה
 הלקת ידיל• אוה םג אובי אמש ,ששח .תבכרב עוסנל הנוש
 טילחה ובלב .ינעה וסיכ דספהל אובי םג ילואו ,געלל היהיו
 םירחא השעמב לכתסהל אלא ,רבד םוש ירחא רהמל אל םנמא
 הלא ןיב אקווד דקרמ ןטשה ירה ,עדוי ימ ךא .םתומכ גוהנלו

 .תוריהז-יעצמאב םיזחואה

 רשע -הנומש קרפ

 "י׳זדי׳ז,,
 םדוק םולש עתפג תבכרהדונחת לא סובינמואה עיגהשכ
 ומצע השע ךא .תראומ הנחתה התיהש ברה רואה ןמ לכ
 םע דרי .ךכל בל םש אל וליאכו ,הלאכב הסונמו ליגרכ
 בסה הזב ,ובג לע וסמעו וקש דירוה ,םובינמואה ןמ םידרויה
 ,הנחתה־יאב ראש לש םבל-תמושת תא ,ונוצרמ אלש ,וילא
 וידגבל המיאתה אל לודגה קשה תביחס ןכש ,דצ לכמ ומרזש
 ול עיצה ,שישקה ידוהיה ,ודידי .ידמ םינידעה וינפלו םיבוטה
 תא תאשל וחקל אוהש לבסה יכ ,הלגעהמ םתדרב דיימ
 בריס םולש לבא .וקש תא םג חקי — הדבכה ותדווזמ
 ,בוריסה םעט תא ןיבה אל בבלנה ידוהיה .קשה תא רוסמל
 לע הדוה אלא ,ובוריס-תביס ריבסהל לדתשה אל םולשו
 אנ ליאוי ,ודובכ לע דבכי אל םא" :שקיבו! בלה-תובידנ
 ."יליבשב םג סיטרכ תונקל ,ומצעל העיסנ-סיטרב הנקיש העשב
 ,תונטק תועמ ול ןיאב ,םולשו ,השקבל ןוצרב הנענ ידוהיה
 .סיטרכה םע דחי לבקי ףדועה תאו ,םלש לבור וידיל רסמ
 ,וידעלב וכרד אוצמל עדי אל ולש חפסנה יכ האר שישקה
 אשונה לבסה ירחא ךלי אלא ,דצ םושל הנפי אלש וריהזהו
 םלוא .והאצמי רבכ םיפיטרכה-תייבק ירחאו ,הדווזמה תא
 רקיעב ,תוליהבהו קחודה ויה הנחתה ימלוא ךותל וסנכנשמ
 לש ויניעמ לבוסה דבא הרהמ דעש ,ךכ-לכ לודג ,םידוהי לש
 ודידיש ליבשב השעי המו הנפי ןכיהל עדי אל בוש .םולש
 ? ול תונעל עדי ימי ? תאזה הלהבב׳ והשיממ• לואשל .והאצמי
 ,הברה עמש םהילעש ,םיבנגו םיאמר ינפמ דחפ ,רקיעהו
 ול הליעוה אל .ותומכ םינתרקל רקיעב לפטיהל םכרדו
 םירחאה ירה — םהומכ תושעלו םירחאב לכתסהל ותטלחה
 ,ויבקע לע בש ,הרירב ןיאב .םתוא ואצמיש םיכירצ םניא
 תא םש דוע אצמי ילוא ,םיסיטרכ תריכמל םיבנשאה דצל
 עדי אל ,שפחי בנשא הזיאב עדי אל .אוושל ךא .וביטימ

 ? ומכש לע וקשו ,הזה קחודב שפחי ךיא .ושפנב תוצע תישל
 יתש דועב תאצוי השראוול תבכרה :םיזירכמ עמש םייתניב

 ! תוקד
 תואיציה תחא דיל יכ האר .ןיידע לבלבתה אל םולש
 ןיב שיאה תא אצמי ילוא ,םשל אוה םג הנפו ,קחודה רבגתה
 ,םינורחאה םיאצוי רבכ .אוושל ויה וישופיח לכ ךא .םיקחדנה
 תא אלו ידוהיה תא אל — אצמ אל ושפנ השקיבש תאו
 ,דצ לכל טיבה ,שפיח ,םינורחאה יבקעב אוה םג אצי .לבסה
 .הל הפע תבכרהו רטקה קרש םייתניב .אצמ אל שפיחש תאו

 הנאו י השעי המ .רעצ בורמ עגתשמ אוה ,וילע המוד
 ,וירבח םע רבדנ ירה ,דיספהש םלשה לבורה דבלמ ? אובי
 אל םא .תאזה תבכרב ושגפייש ,השראווב רבכ םיאצמנה
 — םהידעלבו .הירחא אובתש תבכרל וכחי םא קפס ,והואצמי
 םהש ,תבותכה .רתיה תאז) ? 29 הקי׳זד בוחרל אובל עדי ךיא
 ,שיגרמ אוה ? תרחא תבכר היהת יתמו .(,המש אובל והועידוה
 בורמו ובג לעש אשמה בורמו רעצה בורמ ,העיז הסוכמ ולוכ
 ארק "!יתומכש ותרק ,לזאזעל" .ויברק תא ץצומה בערה
 וישכע !תאזכש הלקת — ךרדה תישארב .ובל תמהנמ ומצעל
 אוביו ,תבכרה-ילגלג תחת לא ומצע תא ךילשהל אלא ול ןיא

 .וייוניעל ףוס
 תא הנפה ״!ךרבא !ךרבא״ :קוחרמ לוק עמש עתפל
 לעמ לפנ קשה .ודיב הדבכה ותדווזמו ידוהיה הטהו — ושאר
 ידוהיה .קשה םע ומצעב לופיל אלש חילצה ישוקב ,ובג
 "!תבכרה תא יתרחיא ךללגב" :תורירמ ולוכ וילא ברקתה
 :ףיסוהו ולוק תא הניש ,םולש לש ונואכד הארשמ םלוא
 הקיתשב הפיזנה תא לביק םולשו ."ךלש קשה תמשאב לוכה"
 אוה ויתופיזנ .ותמשאב שיגרה אוה .הלודג השובבו הרומג
 ,"הנתמההדכלואל בושנ" .רתוי הברהב תורומח ויה ומצעל
 תא םירהלו רוזחל ,םולשל ,ול היה השק המ ךא .שישקה קספ
 .חרסש קוניתכ שישקה ודידי ירחא התע ררגנ אוה .ותמשא-וקש

 .תרחא תבכרל דע תוכחל ויה םיכירצ ךרעב הצחמו העש
 -לעו וז הלקת ידיל עיגה ךיא ודידיל םולש רפיס םייתניב
 לבקל אלש רדג אוה — לבסל קשה תא רוסמל בריס המ־םוש
 החילס דואמ דואמ שקבמ אוה ןכ-לע־רתי .תירמח הרזע םוש
 ומע השוע היה אל רחא םדא םוש .וילע איבהש הלקתה לע

 .הבוטל תאז ול רוכזי דימת .והומכ דסח
 הרזע לבקל אלש ,ךלש לאידיאה" :בבלנה ידוהיה בישה
 לכות ךיאו .וב שי הוואג תצקו וב שי תומימת תצק ,תירמח

 ״? הקוחרה ךכרדב ךכב דומעל
 םולשו ,בירעמ ללפתהל שיאה הנפ!וז םירבד תפילח רחא
 אל םחל-רכיכ הנק ,תישילשה הקלחמה לש ןונזמל הנפ
 שיגרה הליכאהמ האנהה םע .הת סוכו הניבג תסורפ ,הלודג
 אל תאז םע .ואוביש םימיה ןובשח לע לכוא אוה וישכעש
 אל םדא לש תאזכ תוליצאב .וביטימ שיאהמ ותעד החסוה
 ,ותדועס תולכל םולש קיפסה םרט דוע .םדוק ןיידע שגפנ
 .ךשוממ ןמז תנחוב ןיעב וב לכתסהו שיאה וילא ברקתה
 םק ףוסבל .ולכא תא רומגל רהימו דואמ קימסה סעולה םולש
 -תוצח ירחא השראוול עיגנ הנה" :ותגאד תא ידוהיל חיסהו
 .29 הקי׳זד בוחרל יכרד תא אצמא אלש ינששוח ,הלילה
 ,העיסנל ירבח יתוא םישגופ ויה תמדוקה תבכרב יתאב וליא
 וכחי םא עדוי ימ ,וגרחיאו ליאוה .השראווב רבכ םיאצמנה

 "?דוע יל
 םיסוסה-תינורק לש רפסמה תא ול ןייצ ,ועיגרה שיאה
 .תדמוע איה ןכיה ול הארי אוה ףא ,הב עוסנל ךירצ אוהש
 ,שייבתהל לדחת" .תדרל ןכיה םדא לכ ךל דיגי המצע תינורקבו
 — ,״בוט םדא התא״ — .״רתוי זעונ תויהל םדא בייח ךרדב
 יה ,ןימאמ יתייה םינמיסב יתנמאה וליא" — ,םולש טילפה
 טבח ,קחטצה הלה ."דבלב םיבוט םישגא יכרדב אצמא התעמ
 אוהו וב חטב ,ךכרד חילצי םשה" :רמאו ופתכ לע םולשל

 ."ךרזעי
 המ :ובלב םולש בשח וביטימ םע הבוטה החישה ירחא
 םימיענ וייחו וילע בוט ובל היהיש ליבשב ,םדאה ךירצ טעמ

 ?הזה טעמה רסח ךכ״לכ תובורק םיתעל עודמו ?ול
 ¬יצרה .התארקל ואצי דיימ ,הברקתהב תבכרה לוק עמשנ
 ,םירישעו םיינע ,םייוגו םידוהי ,םישנא ואלמתנ בוש םיפ
 םיאלמ תונורקהש ,ררבתנ תבכרה העיגהשכ .תורבגו םירבג
 -לע-ףא .לגר תציענ ידכ םהב היה אל .םוקמ ספא דע םישודגו
 לכב ולתנ ,תוגרדמה לע ודמע .םישנא דוע וקחדנ ןכ-יפ
 ורבע םאשמ םע וניעסוג ינש .וב זחאיהלו תולתיהל ןתינש
 בשוימ ,ךכ־לכ אלמ היה אלש ןורק ואצמש דע ,ןורקל ןורקמ
 .םירוכיש תריש וכותמ תעקוב .דתיהו ,דבלב םיינלופ םייוג
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 םידוהיה ,אלמתנ אל הזה ןורקהש ,הביסה הארנכ .דתיה תאז
 הרירב וישכע ,דתיה אל וניעסונ ינש םלוא .וב סנכיהלמ וענמנ
 געל־תלהצב םהינפ תא ולביק םיעסונה .וסנכנו — םדיב
 י׳זדי׳ז ? הנה םתסנכנ המ ׳1םיבלכ ינב) ״בארק אשפ" :תיארפ
 .ןורקל הסינכה םע םהלש םינפה״תלבק .דתיה תאזכ "\ (םידוהיב
 ומד .שישקה ורבחמ הדוקפ- םולש לביק ״1 תונעל אל״ —
 שפיח .התע גהנתהל דציכ העידי ספאמו ןובלעמ חתרתה
 ןיא" :הנפש םוקמ לכב הטלתשה תועשירה ךא ,וקשל םוקמ
 ןהירחאו ,תואירק ועמשנ — ״תוידוהי םיניכב םיצור וגא

 .תורכשמ םידורצ תונורגמ קוחצ
 אל ןיידע וניעכונו ,הכלהמ־אולמב .דתיה רבכ תבכרה
 .וקשב םולש אלו ותדווזמב שישקה אל ,םוקמ םהל ואצמ
 — "יטאחראפ די׳ז :שישקל ול חרצ םייוגה ןיבמ והשימ
 יננה ,לאל הליהת" :הוואגב ול הנע אוהו ,(ןיחשדדכומ ידוהי)
 ובלב םג הוואג החיפה וז הבושת ."ךיבאמו ךממ יקנ ידוהי

 ינקזב שופתל ודי חלוש ריעצ "ץקש" האר הנהו .ריעצה לש
 עשרה דיב שפת ,קשה תא םולש ליטה .שישקה ודידי לש
 ? םכנוצר המ הבלב םיינש ונא ? םישייבתמ םכניא ךיא״ : קעצו
 והזחב התחנ עגר ותוא ״? םיינש דגנכ םכחוכ תוארהל םתאב
 ןמ הסרה אל םולש דא ,ץקשה לש תרחאה ודימ ףורגא תכמ
 םהילא ןנחתה .רוטקודנוקה סנכנ .המוהמ המק .הב זחאש דיה
 יבש ןיב דירפהש דע .רדסל יארחא אוה ,המוהמה ןמ ולדחיש
 ,םייוגה תיברמו ,הנושארה הנחתל ועיגה םייתניב .םיצינה
 ךא ,הממד וישכע הדמע ןורקב .םש ודרי ,םירוכישה םכותב
 הוולמ תולגה תליפא ,ןכא .ןיידע עגרנ אל םולש לש ובל

 .הפעז לכב תולגה־אצוי תא
 איצוהל ילב ,הכורא העש םימומד ובשיו םוקמ םהל ואצמ
 :ריעצה לש ופתכ לע ודי שישקה חינה ףוסבל .םהיפמ הגה
 ,השודקה ונצראב ,םש .ונא םינויצ ןכ־לע .יריקי ,שאייתת לא
 ."םהמ םיבידנו םיישונא היהנ ,םשה תרזעב ,םילייח רבגנ םא



 סבח הכרב

 ןירג רודגיבא ׳ר לש ותיב

 — א -

 לאו ןילופ ץראב הקוחרה קסגולפ ריעה לא ךלת ירחא םא
 ־תיבל תאבו ,הרבעש האמה לש םינומשהו םיעבשה תונש
 םהיתולבס ,םייכבו תורוד תליפת גפס רשא ,קיתעה תסנכה
 הטמיס ךותל הליבומה הרצ הצריפ םש תיארו ,םשפנדוואשמו
 שיבכ אלל ,םיחוחשה רמוחה־יתב ץמוק ךותב תרבעו ,הלד
 תבותכה תא ךועמה טלשה לע תארקו םהיניב הכרדמ וא
 בושי בלב יכ ,תעדיו — ״ם י זיעה בוחר״ תשטשוטמה
 הדבכנ הליהקב ,ךילגר תודמוע תרוסמ־רישעו םינש־בר ידוהי
 הפואהו רלדנסהו טייחה רוד ירחא רוד ובשי ןאכ .םשל העודיו
 -יצרופ םיצולחו םיליכשמ ןויצ־יבבוח ,רוג ידיסח ,לכורהו

 תומולחבו לבסבו ינועב ,םינבו תובא םהייח תא ויח ןאכ .ךרד
 .תע אובב הלואגל הווקתבו םיקוחר

 ,רדה אלו הל ראות אל רשא ,הרצ הטמיס התוא הצקב

 רצח ףקומ ,םייתמוק ןב ץעדויב ,תצקמב שרפומ ,אשנתה
 ,ירפ ינועט םיצע ןגו קריו הדש תקלח רצחל רבעמו הבהרנ
 ףנעה תוריפה׳־ןג םעו תינלופה היסנכה םע תלבוג ורדג רשא

 .רמוכה לש

 ןוירוגךב דוד לש ויבא ,אוה ץרג רודגיבא ׳ר לש ותיב
 רתוי יח ןאכ .רצח התואב ול רשא םיתבה ינשמ דחא —
 ןאכו ,ויתונבו וינב רשע דחא ול ודלונ ןאכ .םינש לבוימ
 םיגוקזהדב םעו ,םבאב ותמ רשא ,םהמ הששל םירבק בצח
 התמ רשא ,םתדלוי םמא תא םג םימלוע תחונמל ליבוה

 .התדילב

 ¬¬חפשמ ינב םע ,םהרבא ,רוכבה ןבה ררוגתה ןימימ תיבב

 ,םיחוורמה הירדח לע הנותחתה המוקב ,יזכרמה תיבב וליאו ,ות

 אל — ,ותדובעמ יח םשו וידלי םע רודגיבא ,ר בשי םש
 .הבוט בורבו החוורב ךא ,םיסכנו רשועב

 .םהיתונבו לדנהו ןמל־ק דימתמו זאמ■ ורג תיבה ת,יילעב

 תא דבעמו תורפה תא בלוח ןמלק היה הנש םישולש ךשמב
 רשא םיפיזשהו םיסגאהו םיחופתה יצעו קריהו הדשה תקלח
 תופואו תולשבמו קשמה תדובעב תושוע היתונבו לדנהו ,ןגב
 ונחלושו החותפ ותלד רשא ,תיבה יחרואלו החפשמה ישבאל

 .ותרוק לצב אבה לכ תא תופי םינפ רבסב לבקמ אוהו ךורע

 אוה ,הטמיסה יבשוי לש םתוואג ותיבו רודגיבא ׳ר לע
 דיעה דילי ,םרשבו םמצע ,םהמ דחא .םנוחטב ובו םתנעשמ
 ,הינשה "המוד״ל דמעומ אוהו — ,(ז״טרת תבט ט״כ) קסגולפ

 ינשמ דחא ,השראו לש תינלופה תונותעב םירמאמ םסרפמ
 יגטנוקופ" ראותה תא אשונה ,ריעב םיידוהיה "םיטאקובדא״ה
 ¬נעב יטפשמ ץעוי ןיעמ — (םלפודמ יתלב ץעוי) "הצדארוד

 ןעוטכ טפשמה תיבב עיפוהל תושרה ול הנתינש ,תואכרע יניי
 .הנשב םימעפ שולש תונוממ־ינידב

 היה ,תסנכהדויבב תירחש תליפתל וכרדב רקובב רקובב
 ,םירצק אוה שובל יכ ףאו .וינכשל םולש םידקמ רודגיבא ׳ר

 ץצקל וזיעהש ,ריעב םינושארהמ דחא — "קאווטיל" השעמ
 ונתנש ןומאה תחפ אלו םהיניעב וכרע לטינ אל — םהידגבב

 תא חישהלו אובל קוצמ שיא לכ ינפל החותפ .דתיה ותלד .וב
 .דעסו הרזע שקבלו ובל

 ינשב ,עובשב םיימעפ .ותיב ינב ויה דבלב םידוהי אלו
 םיאב ויה — ,ריעה תסנרפ םהילע רשא ,םיעובקה קושה־ימי
 הביבסהו ריעה יחרזאמ םירכנ "רודגיבא ןאפ" לש ודרשמל
 .םהיפתוש םע וינפל ןיידתהלו םהיקסעב ויפמ הצע תחקל

 ןמאנ — םיטפשמל רפס־תיבב ותונמוא תא דמל אל יכ ףאו
 םדא בהוא ,ךרד-רשי אוהו וימי לכ והואר יכ .םהילע וניד

 .ותרצב ול רוזעל ןוכנו

 הנירלפה ךא .ודגב לע בבר ןיא ,היה ושובלב דיפקמ
 ,"ץירפ השעמ" ,הנבלה היזחהו קיהבמה רדניליצהו הרוחשה

 ,"םיזיעה בוחר״בש םדאה יטושפ ןיבל וניב הציחמ ומש אל

 םייוניכ תפסות אלב ,רודגיבא הריתי הברק ךרד ול וארקו
 .םיראתו

 יבצ ,והרומו ויבאל הדות בייח היה ותנמואו ותלכשה לע
 ,וכרדו וחורב יאמצעו ליכשמו הרות־ןב היהש ,ץרג הירא
 רוג ידיסח רשא ,וז ריעב תודיסחל דגנתהל םיזיעמה ןמ

 .םייברה לוע יקרופמ דחא ,המר דיב הב וטלש

 ,הרוצ לעבו המוק לעב ,הירא יבצ ׳ר היה הפי ידוהי

 הירפס וירחא חינה (ד״נרת) ותומב .תעד־בחרו רפכה שיא
 תעל רודגיבא 'ר םשר רשא םיפדב .תונושל שמחב הרישע
 ימשר" תבותכה תא תאשונה ,הלוחכ םידימלתדורבחמב הנקז
 ינאש המ לכ" :בותכ ,״יתדלומ ריעמו אבא ייתמ תונורכז
 ןב ותויהב ."יל ,דתיה אבא דימ — תופשמו םידומילמ עדוי
 ,קסנולפל ךומסה יראכוק רפכב הרומ שמשל ארקנ םישולש

 ,ורודב הרותה ילודגמ — םסרופמה רנזופ ןמלז ברה תחפשמב

 ןומולוס ודכנ .םידיסחה םע ברועמ היה לבא ,תודיסחל דגנתהש
 הטונ ותויה ללגב ראצה ןוטלש תדוקפב ןילופמ שרוג רנזופ
 ,טאניסב רבח היה תימלועה המחלמה ירחאו ,םזילאיצוסל

 .ס״פפ תגלפמב

 .רחסמב הירא יבצ ,ר קסע וימי ףופ דעו הדימעה תונשב

 וטפשמו ותצעב ולאש רבד לכב ,היה קסנולפ ידוהי לע ביבח
 .םהילע ןמאנ

 לש וסיג ,לוכשא אפיל לארשי ׳ר ריבגה תיבב רג אבא"
 .הגש םיעבראמ רתוי — רודגיבא ׳ר רפסמ — חמצ לאנתנ ,ר

 היה ,ל״גה ולש תיבה־לעב םע םיחוכיוו תוחיש ול ויהש ,יבא
 וילע הקותמ הנישהו ונממ רישע רתוי אוהש ,ורמאב ורטגקמ
 םיבוט רתוי םיקסע השוע ולש סיגהש ותאנק ,ריבגל ,ולו —
 האמל םיעבשה תונשב ,ותונקז תעל ...ןושיל ול החינמ הניא
 הפשהש ,וצ ןתנ ינשה רדנסכלא יסורה ראצהשכ ,הרבעש
 אבא — ,הלשממה ידרשמ לכב תררוש אהת הינלופב תיסורה
 לכל תושקב בותכלו תיסורה הפשה תא שוכרל גישה דוע

 ."טרפב טפשמה-יתבלו ללכב הלשממה ידרשמ

 לש ךוותה־ידומעמ — הפנעה ותחפשמו חמצ לאנתנ ׳ר
 הז םעו תולודג תוזוחא ילעב .ויה הלוכ הביבסהו ריעה

 .החפשמה תלחנ ויה תוזוחא עשת .דחאכ הרות־ינבו םיליכשמ

 םהמע ולטנ םייחב םכרדל הדיצו ,םידכנהו םינבה ושרי ןתואו
 וגוחבו עודיה יראכוק רפב ותואב ןרוקמש ,הלכשהו הרות םג
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 תושר ןמלז ׳ר לביק ןושארה יאלוקינ ימיב .רנזופ ןמלז ׳ר לש
 ,יראכוק דילש ץיבוקי׳זד רפכב המדאה לע םידוהי בשייל

 הבלב וז אלו .ןוסרח לש תובשומל הליבקמ העונת ררוע ךכו
 ורפכמ .תעדו הלכשה םהיניב ץיפהל הרטמל ול םשש אלא
 אוהו ,תעדבו הרותב םילודג ,הלוכ הביבסל םירומ ואצי
 דיוד רמא הילע רשא ,ריעה קכנולפ לע םג וחורמ ליצאה

 /,ךולמל האצי קסנולפ ריעמ הלכשהה יכ" :ןמשירפ

 םשב הדוגא קפנולפב הדסונ ליכשמה רפכה לש ותעפשהב
 .םעה-יטושפ ברקב הרות ץיפהל התיה התרטמש /,ןטק להק"

 לא הכילה״ה תעונת לש יפואה ןמ הל היהש ,הדוגאה ירבח
 טייחה תא שרדמה־־יתבב הרות דמלל םמצע לע ולטנ /׳םעה
 םדי םא ,ןבומכ ,ונתנ אל םידיסחה .הלגע״ז־לעבד רלדנסהו
 הדוגאה תאו התוא ולטיבו הילע וצצולתה ,תיליכשמה ךרדל
 "להק" ישנא) "סעקינטוקילוק" םשב גולגל ךרד םינכמ ויה

 קסנולפ תליהק התכז — ,איה הדבוע — ,ןכ״יפ״לע־ףאו .(״ןטק
 ~עטב הרותה תא שרדמה״תיבב הב ארק רלדנסה השמ־לארשיו

 .הדעו םע ינפל הימ

 — כ —

 ¬הו םינשב תואמ הלת לע הדמעש ריע ,קסנולפ ריעה

 םיכרדה םא לע — ,תורוד-ירודמ הב תשרשומ תידוהיה הליהק
 ה ק נ ו ל פ רהנהמ הל אב המש .תנכוש איה קצולפלו השראוול
 קר .דתיה ,1862 תנשב ,םינלופה דרמ דע .הימוחתב רבועה
 הלדג ,זוחמ״ריעל התשענ דרמה רחאל םלואו ,הנטק הרייע

 .התפיו

 ,וימי בורעב רודגיבא ,ר הילע רפיס הוואגו הביח בורב
 ־לתל הכומסה בוכורוב תנוכשב ותב תיבב בשוי ותויהב
 ,דתיה הרבעש האמל םיששה תנשב רשא ,קסנולפב" .ביבא
 ךורא םע תסנכ־תיב היה ,שפנ םיפלא תשש לש היסולכוא הב
 והומכ ןיאש ,רמוא םא םיזגא אלו .תראפתלו יונל יונב שדוק
 טעמ וא ,הרשע-עשתה האמב הנבנ תסנכה־תיב .הינלופב יפויל
 ויבועש ,ץע-ידומע השיש לע דמועו יולת גגה .ןכל םדוק
 םירשע והבוגו ופקיהב תומא ששמ רתוי םהמ דחא לכ לש
 ונק תסבכה־תיבל םיצעה תא .הטמל ומכ הלעמל ויבועו המא
 םיבוהז םיתאמ תבייח הראשנ הליהקהו ,םיעושיה לש רעיהמ
 תא לבקל םיוולמה וצר אל םויה דעו .תירבע בותכ רטשב
 ירוטסיהה טנמוקודה תא םירמוש םא יכ ,ורתיו אל — ףסכה

 ...םהלש םיביכראב

 ־יתב השולש םג שי קסנולפב יכ ,ןבומכ ,חוכשל ןיאו
 ינשהו הליהקה ידי־לע הנבנ דחא ,םינשי םהמ םיינש ,שרדמ
 ¬וימה תחפשמל בורק ,היעשי בר ,םינב״ךושח רישע ידי״לע

 ויה וזה החפשמה ינב — חמצ םשב ריעבש םירישעב םיסח

 ."םיגלפומ םירישע תורוד השימח ךשמב

 -תיב לע וללה תונורכזה יפדב רפוסמ תדחוימ הוואגב

 בר ,דחא ריבג" םינומשה תונשב והגבש ראופמו לודג שרדמ
 *ולשמ רתוי אישהו לודג ןבדנ היהש ,םינב-ךושח ,ןהכ קחצי

 תיבב םיללפתמה .דובכב הינודנ םהל ןתנו ותחפשמ ינב םיש
 ויה ,ל״ז ןהכ קחצי בר לש שרדמה תיב ארקנה ,הזה שרדמה

 /,םהיניב הנמנ חונמה םגש ,ןויצ-יבבוחמ ,םבורב םינויצ

 ,קסנולס יכ ,רמול שי ,המלש היהת הנומתהש ידכבו"

 שי ,שפנ םיפלא תששל בורק םידוהי־יתלב םג תסלכואמה
 ילותק דגסמ תיב קר — תולדבה יפלא ףלא לידבהל — הב
 הביבסהמו ריעהמ םיללפתמה יצחמ רתויו ,ןשונ ןשי ,דחא

 .תחב םידמוע

 תיראצה הלשממה הרמא הרבעש האמל םינומשה תנשב,,
 וסיה םוקמ תא רימחל וליחתהו יסכודותרוא דגסמ־תיב תונבל
 אהת תאזש ודחפו ולחלחתה םידוהיה .קושה עצמאב תוד

 ביבסמש םיתבה ,רחא םוקמל קושה תא ריבעהל הביסה
 םתסנרפו םכרע תא ודבאי — םידוהי יתב םלוכש — קושל
 תונקל ועיצהו לדתשהל וליחתה םידוהיה .חפוקת םהיבשוי לש
 .המיכסה הלשממה .רחא םוקמב דגסמה ןיינבל םפסכמ שרגמ

 ,דגסמה הנבנ וילעו לבור 1200 לש ךסב שרגמ ונק םידוהיה

 ."םיללפתמ ןינממ רתוי היה אל ובש

 .הלוכ הביבסלו ריעל ירקיעה םייחה קרוע היה קושה

 דוע ,רודגיבא ,ר לש וירוענו ותודלי ימיב ,םינשה ןתואב
 איהשכ הוואלמל השראוומ תכלוהה תבכרה התנבנש ינפל
 םשב ,תולודג תולגע ויה ,הינלופ ראפ ,הלסיו רהנה תא הצוח
 ינבמו רמצ ,האובת ןהבו השראוול ןאכמ תוכלהמ ,"םיטכארפ"
 .הריבה ריע לש הבוט תא הילא איבהל םיאצויה הרייעה

 ןה ברע תונפל וב ישילשבו תולגעה תואצוי עובשב ןושארב
 יעיברה םויב .ךרדב הלקת העריא אל םא ,ןבומכ — תורזוח
 תולגעהש ,הרק םימעפ לבא .ורזח ישישה םויבו תיגש ואצי
 םירטמוליק השולש־םיינש קחרמב ךרדב וראשנ ןהיעסונ לע
 ,תבשה תא ללחל אלש — ״המשטרק״ב ותבשו ריעה ןמ

 ריעה תא וארו דואמ בורק היה םתיבש ,יפ־לע־ףאו .הלילח
 ,קחרממ הילא תולעל םשפנב זוע וביהרה אל — םהיניעב

 .תבש־םוחתמ לודג אוהש

 ׳ר םגו .ול ביבסמו קושב וזכרתנ הליהקה לש הייח לכ
 — םיקסע־שיא אלו לכור אלו רחוס אל יכ ףא — רודגיבא

 רואיתל םיינייפואה םירופיסה דחא רושק אקווד הז םוקמב

 .ותומד

 םיאיבמ םהבש םימיה םתואמ דחאב ,חספה גחב היה רבדה
 םינוקו םיאב םידוהיו .הריכמל שק תוליבח הריעה םירכיאה
 ,ר םג אצי .ותיב ינבל םיעוציה דופירל ותליבח שיא שיא

 אוהש דעו .גחה דובכל ינחיר שק תליבח תונקל רודגיבא
 שגנ — ותליבח תא אשיש לבס רחא ושקבב הכו הכ הנופ
 ¬קהל שקיב הצלה־ךרדו ותביבס ירדמ חמקה תנחט לעב וילא

 יינעל בדני — אוה רמוא — םילבור השולש .םירבדב וטינ
 ומכש לע הליבחה תא ומצעב רודגיבא ׳ר סימעי םא ריעה
 *שילשי ,אברדא — ? םיינעל םילבור השולש .ותיבל הנאשיו

 *־יודגיבא ,רכ ימ יכו ׳.דימו ףכית תועמה תא הנחטה לעב אנ

 םע .םה םיבורמ המ קכנולפ תליהקב לארשי ךמע יכרצ עדוי
 ודי תא היה ןתונ ,קהבומ "דגנתמ״ו בהלנ ןויצ־בבוח ותויה
 ,עדי םא — רתויב םיאנקה םידיסחה תכל םג רוביצ יניינעב

 ריעה יינעל םילבור השולש .םיכרצנל הבוט ךכמ חמצת יכ
 שקה תליבח תא לטונ אוהו !אברדא — ? הספה גח ברעב
 חוחש דעוצו קושה תא אוה אצוי ךכו .ופתכ לע הסימעמו
 .ואשמ תחת ףופכ ,ותיבל הליבומה ךרדב הקצולפ בוחר ךרואל
 היה םש רשא ,ינוריעה ספשמה־תיב ינפ לע אוה רבוע ךכו
 היה העש התוא .וריע יגב לש םהיניינעב םעפל םעסמ עיפומ
 ותוארבו ,תיבה תרטזוזג לע דמוע ,ץיבוחיל ,ינלופה טפושה
 ,ואשמ לוע תחת ףוסכ ,בוחרה ךרואל דעוצ רודגיבא ,ר תא
 אל ךיא ,ןירג ןידופסוג" :ןיבמ וניאו עתפומ ,וילא ארק
 *ייבסהו המדאה לע ואשמ חיגה ,רודגיבא ,ר דמע — ״? שובת

 תא ןעטו בש רחא .השוע אוהש השעמה םעט המ טפושל
 .תחנב וכרד ךישמהו ויפתכ לע הליבחה

 השעמ רופיס האנהב םירפסמ ויהשכ ,"םיזיעה בוחר" ירד
 הבחרהב םראתב .ולשמ ךפונ שיא שיא וילע םיפיסומ ויה ,הז
 יתחידבש לע הבחסה לעב לש וזגירו ורעצ .רא םיסרפ בורבי

 .ךכ לכ רקי ריחמב ול התלע

 ־גיבא לע קסנולפ יגב םירפסמש .דחאה רופיסה הז אלו

 .םהלש ריד

 תפגמב ריעה ייחב תרחנ הנורכזש הנשה ,ד״נרת ץיקב
 םתבהא תא ול שכר ,היבשות ןיב תומש התשעש ערילוחה
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 םוי וייחו ותואירב תא ונכסב ,הב שרו רישע לש םתצרעהו
 םילוחל דעפד הרזע שיגמו תיבל תיבמ ךלהמ היהשכ ,םוי
 תא וחכש אלש םשכ ,םבלמ החמנ אל .דז דסח .םתיב ינבלו
 היה דכידחא ."הרזע" םשב םידסחדוולימגל הפוק דוסיב ולעפ
 ¬יחבב םהה םימיב היהש ,ץפנא ריעזב ידוהי קנב דוסיב ליעפ

 .תישארב תריצי תנ

 א"קי םעטמ הנוממה ,סוקצורב םונורגאה תאמ ,גרוברטפמ
 ברקב תידדה הרזעל הוולמדוופוק חותיפל התלועפ ףנע לע
 ךרוצ שי םא הלאשה ובו בתכמה וילא לבקתנ ,היפור ידוהי
 האוולה ןונקת לש המגודל ספוט םג .יארשא דסומב קסגולפב
 רבדב ךלפה־רש לצא לדתשמ ליחתה זא .וילא חלשנ ןוכסחו

 .ודיב רבדה הלע בר למעב קרו ,תונקתה רושיא

 ¬לחתה רעצימה הז םוכסבו ,לבור הרשע םעפ 85 יתפסא״

 ירחא .תונובשח-להנמ םגו הלהנהל רבח יתייה ינאו ,דובעל ית
 אל םוכסו םירבח תואמ שולש רבכ ונל ויה הדובע לש הנש
 םע גרוברטפל יתחלש ןובשחודידה תא .תונודקפ לש ןטק
 האחמה ונלבק ףכיתו .לבור 6000 לש ךס ונל תוולהל השקב
 היה הליחתב .לבור 3000 ךס לע השראווב יקסבשירש קנבל
 ונלדגה הינשה הנשבו .לבור 150 תואוולהה לש םומיסכמה
 לש ןובשחודידה ירחא .לבור 300~ל דע תואוולהה תא רבכ
 רפסמו לבור 3000־כ דוע גרוברטפמ ונלבק הינשה הנשה
 אלש ,שיא ריעב היה אלש טעמכו רבח 600 דע לדג םירבחה
 םג םא יכ ,םידוהימ קר אל ,וברתנ תונודקפה םג .רבח היה
 םירחאהמ תובודקפה — הביבסה לכמו ריעהמ ,םידוהי יתלבמ
 םידוהימ דסומב ןומאה .םינושארהמ רתוי םימעפ שולש ולע
 הדובע לש תודחא םינש ירחא .דואמ לודג היה םידוהי יתלבמו
 רלורטגוקה .לבור יצחו ןוילימ דע יתנשה רוזחמה לדגתנ
 ,ולש לכ-יטרפב םשר ,דסומב רקיבש ,ץיבשוני יתלשממה
 גוסמ תודסומה לכמ בוט רתוי רדסהו הדובעה תא אצמש

 ."רקיבש הז

 — ךכ לכ הבר הבהא העקשוה ובש ,דסומה לש ופוס

 .רכנב םידוהי ונב רשא םילעפמהו תודסומה לכ לש םפוסכ

 אלו ןברוחה תפוסב ותוא הפחס הנושארה םלועהדומחלמ
 .דבלב תונורכז אלא ונממ וראשנ

 ותדובעב רודגיבא ׳ר לחנ רשא ,תחאה הבזכאה תאז ןיאו
 אוה רפסמ הרצקב .ותולג ץראב ידוהיכ וייחבו ללכה תבוטל

 אשנ דציכו גרוברטופב "המוד״ה ריצכ ותודמעומ תשרפ תא
 םידוהיה לש םהיתווקת בור תא תינלופה תוימשיטנאה חור

 :הז ןיינעב םג

 "המוד״ל תוריחב הינלופב ויה 1907 תנש תליחתב״

 רחובל קסיולפ זוחמב וללה םירוטה בתוכ רחבנו הינשה
 תומש ."תומוק" יתשב ויה תוריחבה — ״המוד״ל םיריצ
 :יתעב יולג בתכמ יתבתכ ינא .תימשר ומסרפתנ םירחובה

 י״פעש ,יתעבתו השראו ךלפמ םירחובל "יקסלופ ריירוק"
 לכל ךלפהמ םירחבנה תשמח ןיב תויהל ךירצ רשויהו קדצה
 .ירבדל םיכסה ל״נה ןותעה ךרוע םגו .דחא ידוהי ריצ תוחפה

 ינש םהיניבו ךלפה לכמ םידוהיה םירחובה תא ררוע בתכמה
 ומיכסהש — לודג הזוחא־לעב־ו הצירגמ ןוירטונה — םינלופ
 תיבב ונפסאתה השראווב םיריצה תפיסא ינפל .יתעיבתל
 ינותע .םירחובה ןיב הלומעת תושעל ונטלחהו םיובנירג קחצי
 /והותב הלע ונלמע לכו ׳!ונילע םינויצה, :הקעצ ומירה ד״נה

 ידוהי ריצ יכ ,התיה םיינוציקה םינלופה לש םתעיבת
 םיריצ תעיסל ףרטצהל יאשר היהי אל ,ןילופב רחביי רשא
 עיבצהל וילע המוש ןיינעו ןיינע לכבו םירחא םיכלפמ םיידוהי
 ךכל ומיכסה אל םיידוהיה םידמעומה .םינלופה תעיס םע
 ׳ר לש ותודמעומ םג הלטב אליממו .תוריחבה ןמ וקלתסהו

 .ץרג רודגיבא

 ¬נ¬

 רודגיבא ׳ר ןתנ ,וייח תונש בטימ תא ,ותלועפ רקיע תא
 תונויצה לש םינושארה הידעצ זאמ ותמשגהלו ינויצה ןויערל
 הליהקה התיה קסנולפ .ןכל םדוק דועו ,הלוגה יבחרב תינידמה
 ־יבבוח" לש ףינס דסונ הבש ,ןילופב הנושארה תידוהיה

 .בהלנו םח טלקמ ול שמיש ןירג רודגיבא תיבו ,"ןויצ

 ותיב יאבמו וינב לש םהירבחמ ,םיריעצה וידידימ דחא
 דפו םינש רובעכ ןיקנייש תנוכש ידסייממ) ןוסלכימ הלטומ
 ברה לש ודימלתו ודוד ןב ,(הזה םויה דע םייתעבג יחרזא
 קסנולפב תונברה רתכב ןהיכ רשא ,ןוסלכימ לאקזחי יבצ
 יכ ,ותריטפל םישולשה םויב וילע רפיס ,הנש םישולש ךשמב
 תבשב ,לצרה לש תינידמה תונויצה ינפל םינש רשעכ דוע
 הברה שבכ אוה ."ןויצ-יבבוח" תדוגא ותיבב הדסונ ,"ומחנ"
 ופסאתה ,עודיה יאסידואה דעווב וכמתש ,הדוגאל םירבח
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 איה הנינאב תודע /׳םשמ עמשנ ןויצ לוקו" ןמזל ןמזמ ותיבב
 םיצולחה ץמוקמ ,השעמל שרדמ ובסה רשא ,הלאמ דחא יפמ
 לחה ,םינש לבוי ןירג רודגיבא תא עדי רשא ,םינושארה
 יבשוימ ,ריאמ ןורהא ׳ר לש "רדח״ב תיב־ףלא דימלת ותויהמ

 .ותריטפל דעו וימי לכ רודגיבא ׳ר לש ירצח
 ירחא ,תוערפה ימיב" :ךכ לע רפיס ומצע רודגיבא ׳ר
 יבבוח" לש יאסידואה דעווה דסונו ינשה רדנסכלא גרהנש
 ־לע ונריעב םג ךויצ-יבבוח" תדוגא הדסיתנ זא — ״ןויצ
 לעב לודג ינרות ,רוג ידיסחמ דחא ,קיזייא החמש בר ידי
 וינב תשולש תא ךניחו םינב־ךושח היהש ,תובוט תודימ
 הלאה םירבדה בתוכ תרזעבו .רסומהו הרותה ךרדב םיגרוחה
 םליש דחא לכש ,הדוגאל הברה תושפנ ושענ םהינש ידי־לעו
 ־רחא .היבלופב הנושארה .דתיה ונריעב הדוגאה .הנשל לבור
 לארשי־ימש קפוא לא הלעשכ ,הרבעש האמה תנש ףוסב ,ךכ
 "ןרקה הדסונשכו .םילקש ונפסאו םינויצל ונייהנ ,לצרה בכוכ

 ,הלימ־תירב .דתיה אל .ןרקה תבוטל ונדבע ,לארשיל תמיקה

 ףוסאל ונילגר תא ונתתיכ אלש ,תוגיגח דועו תונותחו םיאנת
 ־םוי ברע תורעקב .הפי ןיעב ומרת םלוכו ל״קקה תבוטל ףככ

 יתשמ רתוי ומשרנ בהזה־רפסב .דאמ ןוגה םוכס ףסאנ רופכ
 הברה ורכמנ ,ידוהיה בושיה רצוא דסונשכו .םישנא תורשע

 ."תוינמ
 הכרד תא תונויצה הל השבכ הרמו השק םיחאדומחלמב
 ומ התיה אל קסנולפו .ןילופ תוליהקב םינושארה הידעצב
 ׳ר לש וינב רוכב ,ל״ז ןירג םהרבא ׳ר .המחלמב תורגפמה
 םינש רובעכ .תאזה המחלמה ןברק ןיפיקעב היה ,רודגיבא
 הלוגב םידוהיה ינומה תדמשהו םלועה תמחלמ תונשב ,תובר
 ידיסח וליטה — ביבא-לתב חרזאו בשות זא רבכ אוהו —
 םהל ריכזה הבו םסריפש תרבוח לע םרח לארשי־ץראבש רוג
 ואובב וב ועגפ םה .התישארב תונויצל םתורכנתה ןווע
 םק אלו וז העיגפ ללגב הלחו לודגה תסנכה״תיבב ללפתהל

 .וילוחמ דוע

 תוחיש" םשב ץראה ינותעב םסריפש ,ויתונורכז תומישרב
 לע טרופמב אוה רפסמ ,"תונויצה לע ןילופב םי״רומדא םע

 :המחלמ התוא לש התישאר

 ־לע לזאבב סנכתנש ,ןושארה ינויצה סרגנוקה ירחא"
 םדקתה ,ז״נרת לולא ׳חב ל״ז לצרה באז ןימינב ר״ד ידי
 ירמוש ,םידרחה וניחא בל תא קר אל שבכו ינויצה ןויערה
 ופפותסהש ,םידיסח לש םיבר םינומה םג .ללכב הווצמו הרות
 שודקה ןויערה ירחא והנ ,םינוש םייברו םיר״ומדא לצב
 .הז ןויערל םסחיו םהיר״ומדא תדמע לע ללכ טיבהל ילב ,הזה

 עדונה יברה ידיסחמ דחא זא רג קסנולפ יתדלומ ריעב
 ,לודג ינרות — ,קיזייא החמש ׳ר ,רוגמ רתלא הדוהי הירא ׳ר

 ןויערל רסמתה ותמשנו וחוכ לכבו ,ירבע ליכשמו םימש־ארי
 .ןמאנ ןויצדנבוח היה תיטילופה תונויצה ינפל דועו ,ינויצה

 תדיעוול ונריע ינויצ ידי-לע קיזייא החמש 'ר רחבנשכ
 ,ינשה סרגנוקה ינפל השראווב המייקתנש ,םיסורה םינויצה
 ותדובעל יברה תכרב לבקל ,רוגל וז הדיעוול וכרדב רס
 חיש ול היהש ,ןושארה דיסחה היה קיזייא החמש .תינויצה
 ירצחב לבוקמכ .התרטמו תונויצה רבד לע רוגמ יברה םע גישו
 ונממ שקיב הבש ,הקתפ יברהל קיזייא שיגה ,םיר״ומדאה
 ארקשכ .ינויצה ןויערה תבוטל וישעמל ותכרבו ותמכסה תא
 ונימב דחוימה הקתפה ןכות תא ,םולש תניתנ תעב ,יברה
 ־גוק״ו "היצנרפנוק" וז המ לאש ,תואקתפה רתי לכמ הנושהו
 .המודכו ותדועתו וצפח המ ,"לצרה ר״ד" והימו והמ ,"סרג

 לכ לע תוטרופמ תובושתו םירואיב יברל ןתנ קיזייא החמש
 החמש לש ודיב יברה קיזחה החישה לכ ךשמבו ויתולאש
 :הלאה םירבדכ ר״ומדאה רמא ףוסבל .הנממ הפרה אלו קיזייא

 ."דיכרדבי ךישעמב חילצת — הזב קסוע התא םא״

 רבדל וליחתה םייתניב יכ .וכרא אל הוולשה ימי םלואו
 לכ תא ףודרלו םינויצבו תונויצב רוגמ יברה רצחב הרס
 םהינברמ םיבתכמ ףסא רצחה יאבמ דחאו ,הז ןויערב םיקיזחמה
 ."םינברה תעד" םשב היצירעמו תונויצה דגנ רוג ידיסח לש

 ויה רוגב םיקדנופה לכש העשב ,ס״רת תנש תועובשה גחבו
 ברה םע ,קדנופל קדנופמ תחלשמ הבבוס ,םידיסח םיאלמ
 ,םידיסחה להק תאמ העבתו ,השארב אנ׳צעסאיפמ חנ ׳ר עודיה

 ¬רוקיפאה םינויצה םע רבחתהל רוסא יכ ,םהירעב ומסרפיש

 .םהמע ןתחתהלו רשקתהל אלו םהמ קחרתהל שיו םיס

 תא וציפה ,םתיבל גחה רחאל םרזחב ,םידיסחה ןומה
 ,שיא שיאו םהירעבש שרדמה־יתב לכב הזה רוסיאה ירבד

 .החקרמכ ויה ןילופב תורייעה .ולשמ ךפונ ףיסוה ,ןבומכ

 דוחייבו ,םינויצהו םידיסחה ןיב הרמ םיחא תמחלמ הליחתה
 ¬חנש ,הלאב אצויכו םיטחוש ,םינבר ,שדוקה״ילכ הנממ ולבס

 .הלמח ילב םתוא ופדר ךושחה ןומההו םידיסחהו תונויצב ודש

 ידיסח לש םמעז תמחמ רוטפ היה אל רודגיבא ׳ר םג
 -ץוחל חלושו ףסכ ףכוא אוה יכ ,וילע ונישלה רשא ,רוג

 רצבממ הירמרדג׳זה ןיצק אב תאזה הנשלהה לגרל .ץראל
 ,הלילה תוצחב ותיב לע ורצו םילייח תגולפ םע היגרואיגדבונ

 םגו םישובלמב ,תוטימב ,תוריגמב ,תונוראב םישופיח וכרע
 תועש שש ירחא .ושפיח אלש םוקמ ,דיה אל — םירונתב
 תוינמו םילקש םג ,םיבתכמהו תודועתה לכ ופסא םישופיח לש
 תיבה לעב לא הנס ןיצקהו ,םידוהיה תובשיתה רצוא לש
 ."ךלרוג רזגי ךכ־רחאו הזה רמוחה לכ תא קודבנ" :ול רמאו

 :ותבושתב בר בל־ץמוא הליג רודגיבא ׳ר

 :לזאבב ומסרפתנש תומרגורפה לע דמוע ,ינא ינויצ —

 ¬לממ םכסהב לארשי-ץראב לארשי ליבשב ימואל תיב שוכרל

 .היסור דוחייבו הפוריא תוכ

 :רמאו הלא םישרופמ םירבד עמשל םהדנ ןיצקה

 .הארנו ררבנ —

 ארקנ ,םישדחו תועובש תבעש רחאל ,רבד לש ופוסב
 :ול רמאש ,זוחמה רש לא רודגיבא ׳ר

 לכ תא ול ריזחה ףא — .ךיתורייגב לוספ אצמנ אל —
 .ויתודועת

 -ייופחו םילבא ואצי רוג ידיסחו החמשו הלהצ הרייעה

 ".שאר

 :המחלמה המת אל תאזב ךא

 ׳תולהקה שוביכ, רבד ליפה ,לצרה ,םינויצה אישנש ןמזב"
 תוריחבה ודעונ הגש התואבו — רודגיבא ׳ר רפסמ ךכ —
 בתוכ לש ותיבב םינויצה ופסאתה — ונריעב הליהקה יסנרפל
 השולשב רוחבל טלחוה .רוחבל ימב ץעיתהל וללה םירוטה
 רבדה תא איצוהל לטוה ילעו .׳ונלשמ, וארקנש םיסנרפה
 לכו הלודג הלומעת יתישע וינפלו תוריחבה םויב .לעופל
 תשולשב ,דאמ לודג בורב ורחבנ ונלשמ םיסנרפה תשולש

 .תולוקה יעבר

 ךוניחה ןויער ונריעב לשב ,הליהקה תא ונשבכש ירחא
 ידי-לע דסונ רתויב םייתוברתה םירוהה תשקבל .רעונה לש
 ומכ וא ,תתבעה הפשהו ך״נתה ידומילל רפס־תיב בתוכה
 ׳זדולמ יתאבה רפסה תיבל הרומכ ."ןקותמ רדח" זא ארקנש

 ררושמה לש ויבא ,ןוסלנצק בקעי ןימינב עודיה רפוסה תא
 תא ול םלשל יארחא ינא :הזוח ונישעו .ןוסלגצק קחצי
 דעב ינחלוש לע תונוזמ םע יתיבב הריד ול ןתילו ותרוכשמ
 ¬ימלתהו םיתגש וכשמנ םידומילה .שדיהל לבור הרשע םולשת

 וליחתה ,החסקתנ םתסנרפש ,םידמלמה םלוא .בר ליח ושע םיד
 אל םתריתחשכו ,תולובחת ינימ לכב דסומה תחת רותחל
 תכה יש התסה ידי-יע :ןותלקע ךרדב וכלה — הליעוה

 16♦ ?םנויס רסס



 ק ס ב ד ל ם רפס 122

 לבקל .ןוישר ול ןיאש ,רפפזחתיב לעו ילע ונישלה העודיה
 יבאו רפסה-תיב תא הרגס הלשממהו .דאמ השק היה ןוישר

 .ונשנענ הרומהו

 ידוהי אפור איבהל הליהקה הלדתשה ןמזה ותואב
 לע לפנ לרוגה .םידוהי־אל םיאפור קר הב ויהש ,קסגולפל
 םיכסה זלה םלוא .ינויצ ןקסע םג היהש ,השראוומ סדניה ר״ד
 ,ינוכית רפס־תיב ריעב חתפבש יאנתב קר קסבולפל רובעל

 .ונמכסה — הזל ןוישר היה אל יכ ףאו .תירבע היסנמיג
 ¬יכה יתש וחתפנ םיטיהרו הריד ישופיח לש הפוקת ירחא

 ידיסח ,העודיה תכהמ תופידר לש הנש ירחאו .תוכומנה תות
 תובורמה תואצוההו היסנמיגה תא רוגסל ונייה םיחרכומ ,רוג
 סורהל — ארחא ארפכ לש החוכ אוה הזכ — .דוביאל וכלה

 "...תונבל אלו

 ינחורה םגיהנמ לע ומקש דע ,יד ורמא אל רוג ידיסחו
 רקיה קיזייא החמש ׳ר ,םזויהו ררועמה ,קסבולפ ינויצ לש
 ¬יסחה לש םמלוע ךותב ובלו ושאר ןותנ ותויהב רשא ,םדאב

 ,ותוא ומירחיו — ןויצמ רשבמ לוק ויגזאב ללצ ,םתנומאו םיד

 .וימי לכ ללפתה םש רשא ,"לביטש״ה ןמ חוכב והואיצוה ףא

 — ד -

 ורודו דחא לש היתורוקו ריעה קסנולפ לע רפסנ ךיא
 הימוחתב ץבשל ילב — הלואגה קיז הבלב קלדנש תעב הב
 תויומדה ןמ דחא הז היה .קיזייא החמש לש ותומד תא
 םיקבדו הנומאב םישרשומה ,הרות יבב םידוהי לש תואלפומה
 הלואגה ןוזח תא םבלמ ובצח רשא ,לארשי תרוסמבו םהיהלאב

 .ןויצ תרושב דיפל תא םתופיבס וקילדהו

 השעמ לכב םילעפ-בר שיא היה ןידג רודגיבאש םשכ
 — םלעפו םישועל דעו־תיב חוורמה ותיבו ותישארמ ינויצ

 ורדחמו .הלש יבחורה הרומה קיזייא החמש היה ךכ
 ץוח ,עובשה תומי בורש ,הנטקה תלוכמה-תונח ירוחאמ לדה
 האצי ־— םיבוקמ הקיר טעמכ התארנ ריעבש קושה ימי ינשמ
 דוזחה תרעסב תובהלתהב ופחסנ םהו ,ריעצו ןקזל העפשה

 .לודגה

 וריע ןב ,דורחךיע ידסייממ ,איבל המלש וילע בתכ ךכ
 ותחפשמ םע ץראל הלעש ,קיזייא החמש ׳ר לש ודימלתו
 ויתונש לכ היהו קסבולפמ הנושארה םימישגמה תרובחב

 :אבפ-רפכ הבשומה לש דבוכמו בוהא ריכזמ

 ,ונילא העיגמ התיה איהה הפוקתב תונויצהש ,חינמ יננה.,
 .םירחא תורונצב םג ,קסנולפב שרדמהדחיב ישבוח רעונה

 הפוקת התואב יכ .ונתוא רחאל םג התיה הלוכי איה לבא
 ידוהיה רעובה ימש לע תורחא תורימז םג עיפוהל וליחתה
 ¬רעל דאמ וקקדזה ,המל תעדל ילבמ םירע ויהש ,תובבלהו

 תודיתע תורשבמ תוחורל היה לקו .םועדי אל רשא םיכ
 .אוהש-לכ רויש ילב ןהיפנכב ובלוכ תא וררציש ,םירחא

 ןוכנה עגרב .ויתורימז תא םידקה קיזייא החמש *ר לבא
 ."תחדינה הרייעה לש רעונה ימש לע עיפוה

 ימשב ריהזמ בכוככ ךרד רשא ,ונוזחו לצרה אלמלא
 יכ .יוליג ידיל אב קיזייא החמש םג היה אל יאדו ,לארשי
 תונויצה תא .וייח תא יה ומלועב ענצומו ,היה עונצ שיא
 .תיבמופה המבה לע העיפוהש ינפל תובר םינש ובלב אשנ

 .ןויצ-יבבוח לש תוברקב ףתתשה םג ,קיתו ןויצ־בבוח היה
 גורתא יצע תעיטנ לע ותומכ הלוגס ידיחי םיתחהו םתח
 היה הז — (רבילהומ לאומש ׳ר לש ומש לע) לאומשךגב
 ¬בח לע זא וליטה ןויצ-יבבוח רשא ,םיטעמה םישעמה דחא

 .ושפנו ובל לכב הווצמה תא םייק אוהו ,םהיר

 ,"םידוהיה תבידמ" לצרה ר״ד לש ותרבחמ העיפוה הנהו

 לוכי אל אוה .הכפהמ הללוחתה קיזייא החמש ׳ר לש ושפנבו

 ןויצ ןעמל" .ןויצ-יבבוח לש תווצמה םויקב קפתסהל דוע
 -תיבב רעובה ינפל עיפומ אוהו .לוקה וב ארק ־— ״השחא אל

 הפקיה אולמב תידוהיה הלאשה תא םהינפב ללוגמ ,שרדמה
 ונינפל שרד אוה" .םביבס שחרתמה לע םהיניע תא חקופו
 ¬סהל הבדיהו תונויצה לש התלודג לע ל״זח ירמאמו םיקוספ

 ןמש ידכ ,תימצעה הלועפה לש לודגה ךרעה תא ונל ריב
 הליחת היה ךירצ — םיה עקבי ןעמל .ונל ועייסי םימשה
 לארשי־ץרא ןעמל לעפב ונחבא םא .וכותל ץופקל ןושחנ

 ."חישמה אובי זאו .היהת ונל"—

 תוברו ,שפנ ןידעו תוירבל חונ ,היה המחלמ שיא אל
 המחלמב אלימש דיקפתה ןמו תונויצה ללגב םיחאה בירמ לבס

 .וצירעהו וב ןימאה רשא ,רוגמ יברה וז

 ¬ויצה לע גורטיקה רבגש העשב ,ינשה סרגנוקה רחאל

 ןויערב הרוהט הנומאל הלוכ הנותנה ,ושפנ הלכי אל ,תונ
 תלועפב וחוכ הסינ זא .יברה לש ותדמע םע םילשהל ,היחתה
 תחלשמ ורגיש םירחאו ל״ז ןידג םהרבא םע דחי .םולש
 תא תוטהל וסינו רוגמ יברה ינפל ובציתה רשא ,םיבבר לש

 ועבמ ,וצפח רשאכ רבדב וחילצה אל יכ ףאו .תונויצל ובל
 היהש תונויצה דגב ארוק־לוק םסרפלמ הז םרוקיבב ותוא

 .םיבר םיבבר ידיב םותחו ותא ןכומ רבכ

 החמש 'ר לש ותלועפ רחא ובקע קסבולפ ינב רוג ידיסח
 שיאכ ודגב ומק ,תחלשמה תואצות םהל עדוויהבו .קיזייא
 ..."לביטש״ה ךותמ עורזב והואיצוה גחה תליפת םצעבו ,דחא

 לעמו םהילע םערתה אל — ושפנ רהוטו ותומימתב — אוהו
 אובב רשא ,ךרד-יעות םירוויעכ םתוא האר יכ ,שרפ אל ובר

 .החוכב תוארל םהיניע הנחקפית םויה

 תונויצל ררועתמה רעונל ודי טישוהל ףיסוה ןמז ותואב
 .לוכי רשא לכב ול עייסו

 ¬ה —
 קסנולפב ינויצה רעונה לש תובושחה תולועפה תחא
 םש לע ,(1900 תבשב) ״ארזע״ תדוגא דוסיי התיה םהה םימיב
 תדוגא — לארשיב תימואל הלכשה ץיפהש ,רפוסה ארזע
 תרובח ויה הדוגאה ידסיימ .ןילופב הנושאר תינויצ רעונ
 ,שרדמה-תיב ישבוחמ ,ריעזחיבוט לש םהינב ,םיריעצ םירענ

 דחי םג םעה־דחאו לצרה תרותו ,תונויצה חור םהב הזחאש
 תירבעה תצפהו ירבע רוביד .רתיה םתרטמ .םלגרל רב ,דתיה
 ךותמו תוקבדבו תואנקב הדוגאה יקוח תא ואלימש ,הירבח ןיב
 םשפנ קופיסמ הז השעמב ומעטו ,ץק ןיא תוקבדו הבר הבהא

 .הלואגל ךרד יכלפמ םמצע וארו ,םימישגמ לש

 תדוגא ידסיימ םהינפל ואר תחא הדבכב הרטמ דועו
 .קסבולפב "ןטק-להק" תדוגא ירבח לש םהיאצאצ ",ארזע"

 -ילעב ,םעה-יטושפ ברקב הרות ץיפהל ושקיב םהיתובאש םשכ

 םידכנהו םינבה םהל ומש ךכ — ,םריעבש םילמעהו הכאלמה
 ,םירלדבסהו םיטייחה תוילוש תא שרדמה־תיבב ץבקל הרטמ

 הפשהו הירוטסיהו ך״בת םודמיל בירעמל החנמ ןיבש תועשבו
 תעונת ,םינבל תובאמ ,שדח לוגלגב הרזח ךכו .תירבעה
 התיה קסבולפב "ארזע" תדוגא יבגל רשא ,םעה לא הכילהה
 לש ידוהיה יווהב יוצמ יתלב ןווג תלעב ,תפפונ תועמשמ הל
 ןיבו םיתב־ילעב לש םהינב ןיב רישי רשק — ןילופ תורייע

 .הכאלמ־ילעב תוילוש

 תוברהלו עירפהל םידיסחה לש םדי התיה הז ןיינעב םג
 -תיב ילתכב "ארזע" תלועפ המצמטצנ ףוסבלו .םילושכמ

 תניחבב התיהש ,תאזה הדוגאה דעו .דבלב שדחה שרדמה
 זא ויהש ,דבלב םירענ השולשב םצמטצנ ,תישארב השעמ
 ,הרייעה ןמ אציש ןושארה ,סקופ לאומש :הרשע-עברא ינב
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 המלש ,שידייב םירפוס-טעב ודי םש הלשו הקירמאל רגיה
 .ןירג דודו חמצ

 המ ,וכרד יסל שיא שיא ,םימי בורב וחיכוה! השולשה
 .הריעצה םתמשנ עקרקב ונמטנ רשא םיניערגה ויה םיאירב

 רודגיבא ׳רו קיזייא החמש ׳ר לש םקלח לודג הלא לכבו
 אוהו "ארזע" תדוגא הדסונ ולש גגהדורוק תחת רשא ,ץרג

 .הסחמ הל ושמיש ותיבו

 תורוקב אוה םג רוזשה ,דחא םש דוע ןאכ דקסיי לאו!
 -ועגו םתודלי ימיבו קסנולפב תונויצה לש םינושארה םימיה
 ינבמ ליכשמו דגנתמ ,הרומה הפשי יכדרמ .הינב לש םהיר
 ותוליעפב ול ףתושו ץרג רודגיבא לש ותיב ןבו ורבח ,אטיל

 .תינויצה

 ,ראודה ןיינב דיל הכרדמה לע םיינשה םילייטמ הנה
 רשא ,וללה תובחרה תוכרדמה לא .ריעה לש לויטה תורדשב
 םיאב ינויצה רעונה ינב ויה ,םיליצמ תונליא ואשנתה ןהידצל
 ,הריבה ריעמ אבויש ,,׳הריפצה" ןותעל תוכחל םוי םוי
 העידי לש ץמש לכ םיטלוקו תושדח םיעמוש םה םייתניבו

 .לארשי־ץראמ ,םשמ האבה הלק

 ,םיקיתווה םינויצה םינקסעה ינש םג — םיריעצה ץבו
 יכדרמו ,ועורז תחת טסשמה-תיב תוריינ קית ,ןידג רודגיבא
 ךרוצה תעשב חתפנה ,לקמ■ תינשבו תחאה ודיב רפס ,הפשי

 .ולויטמ ףעיי רשאכ וילע תבשל אסיכ שמשמו
 תאצוה ,ןיטנובל ףסוי לאיחי תאמ "לפרעה ןיבמ" — רפסה
 ץראב םישדחה םייחה ןמ ,ונימב ןושאר ןמור .השראו "זכרמ"
 .םהירבחו קסגולפ ינב ,םינושארה םיצולחה לש םהייחמ ,רפסי
 ,םתדלומ ריע לש הבוחרב הנותמ העיספ םיינשה םיעסופו
 שגרנ חוכיווב םיעוקש ,םהייח תונש בטימ ורבע הב רשא

 רשא ,ץראה יווהמ חפט דוע םהל הלגמה ,שדחה רפסה לע
 ¬נמורה חודהו רפסה ןמ תובהלתה אלמ הפשי .םחור ייח הב
 םירבדב ועסשמ רודגיבא ׳ר ךא ,וירוביג לע הכוסנה תיט

 :תובהלתהב

 העשה העיגה .הקיטנמורב תוגשל התע תע אל —
 "לב ,תונרקה ןעמל הרוסמ הדובעל ,שממ לש הלועפל
 ןאכ םיילגרל תחתמ תרעוב המדאה יכ ,תואיל ילבו ףרה

 !תושעל תע !תעטל תע .הלוגב

 ינמרגה שוביכה ימיב ,1916 תנש ץיקה ימימ דחאב
 ׳ר לש ותיבב ריעבש םינויצה יבוטמ וסנכתה ,קסנולפב
 ,קסנולפ ינויצל זכרמו דעו־תיב תויהל ףיסוהש ,ץרג רודגיבא
 ¬והה תפשש ינוכית רסר-תיב דוסיי רבדב בוש ץעוויהלו ןודל

 .תירבע וב האר

 רודגיבא ׳ר הנפ ינמרגה שוביכל םינושארה םימיב דוע
 ¬לשה לא ,ןוסלכימ הלטומ ,הברה ונממ ריעצה ורבח םע דחי
 ¬ויצה תורדתסהה לש המויקב תימשר ריכהל השקבב תונוט

 וחילצה ףאו ,השראו ינויצ תא ומידקה הז השעמב .ריעב תינ
 .םהל ןתינ שקובמה ןוישרהו רבדב

 ישארמ ,סדניה .ט ר״ד םג קלח חקל הבישי התואב
 שוביכהו המחלמה תונש תא השע רשא ,השראווב םינויצה
 ישוקב םיפסאנה ולקתנשמ .אפור הב ותויהב ,קסגולפב ינמרגה
 הפשב םתעידי רשא ,ותרטמל םיאתמ םירומ-רבת אוצמל
 לע רתוול עיצהו םיפסאנה דחא םק — תקפסמ תירבעה
 וילגר לע דמעו רודגיבא ׳ר ץפק דימ .דומיל תפשכ תירבעה

 * קעצ תובהל יבצוח םירבדבו ,זגרנו שגרנ

 לומת י םירז תודשב םיעור היהנ יתמ דע י יתמ דע —
 .תיסורה הפשה תא דומלל ונצלאנו ,קסנולפב םיסורה וטלש
 תא דומלל ונתאמ םיעבות םהו ,םינמרגה הב םיטלוש םויהו
 קר ןאכ םיבשוי ונא ירהו י םוי דלי המ עדוי ימו .םתסש

 ונמצע תא ןיכהל העשה העיגה אל םאה ...יערא תבישי
 ...? המילש הלואגל

 ויניעו בשוי ןקזה סדניה ר״ד היה הלאה םירבדה עמשל
 ץרג רודגיבאכ יאנקו ןמאנ אצמנש לע רשוא תועמד תוגלוז

 .הלואגה ןויערלו תירבעה הפשל

 ,ותמשגהל תוריסמהו ןויערל תונמאנה חור ,וז חורב
 תינויצה ותסיפתש יפ לע ףא .וינב תא רודגיבא ׳ר ךניח
 ףרטצה םהרבא וגבש העשב הבו ,תיללכה תונויצה חורב התיה
 רותב הב שמישו (ג״סרת) ןילופב יחרזמה ידסיימ תצובקל
 -ילעופ" ינושאר לש ןטקה ץמוקל ונב דוד ףרטצה — ריכזמ
 חורלו הביבסהו קסנולפב הרבד אשונל היהו ןילופב "ןויצ

 .םכרדב םתוא הוולמ באה תכרב — דחי םהינשו ,הב היחה

 םשכ .םימיה לכ וידליל רודגיבא ׳ר היה םוחרו בוט בא
 עעורתה ךכ ,םתודליב םשיבלהלו םליכאהל ,םצחרל היה גהונש
 םמלועב ומצע ףתישו הניבו תעד םדמיל ,םהירוענב םהמע
 תינב ויתוכילהב היה ןקיידו תסק יכ ףא .רבחכ ינחורה
 ,תוירגיסה שולש תא וליפאו ,תעמשמו רדס בהוא ,ץוחבו
 — קוידה תילכתב תועובק תועשב ןשעמ היה ,םויל ותסכמ
 הבלב הטלחהה הלמגו השעמ היה .וידלי םע תונדפקב גהנ אל
 -סילברפ״ל תויהלו עוצקמ דומלל הלגייפ הריעצה תבה לש
 העסנו המק .הגש הרשע שש הל ואלמ ךא איהו — ״תיט
 ,ריעה ינב לכ לש םתהימתלו םתעתפהל ,הקוחרה ןילרבל
 .םימיה םתואב םברקב הז היה ונימב ןושאר זעונ השעמש
 היהו ,השעג באה לש ותמכסהבו ותעידיב ,הז רבד ףא םלואו
 .הידומיל יכרצל ושדוחב שדוח ידמ לבור םישולש הל חלוש
 ונב דוד אבשכ ,ןכל םדוק רפסמ םינש םג רבדה היה ךכו
 .לארשי-ץראל תולעלו ץרועג םולח תא םישגהל הטלחה ידיל

 וצלאנש יפכ ,והשעמ השע ומצע תעד לע אלו אבחיהב אל
 ותופתתשהבו באה תעידיב אלא ,וליג יגב וירבחמ המכ תושעל
 היה ויבא לא םיבתכמבו .ץראב וימי לכ ו״דתוויל ותכרבו השע
 לעו לארשי-ץרא לש היסוי לע ויתובשחמו ויתושגר ךפוש

 .התייחתל הלועפה יכרדו התבוזע

 - ו —

 (1886 רבוטקואב 16) ז״מרת ירשתב ז״י םויב דלונ דוד
 ול םיחא ינשו םייחב וראשנש םידליה ץגמב יעיברה ־—
 באה לש וחורל בורקה אוה היה ןכ יפ לע ףאו .ונממ םילודג

 .ותווקתו ותגאד בטימ תא עיקשה ובו
 םהיתוגורכזב םידליה םמע ולטנש תופיה תונומתה תחא
 ,ודי לע דוד וגבו הטימב בכושה באה תומד איה ,אבא־תיבמ
 והפלאמ אוה ,םיכוראה ףרוחה יברעב ,תופוצר תועש ךשמו
 ¬ואיג יקרס הס-לעב והדמלמו םלועה תויווהמ ול רפסמו תעד
 באת יכ .ויבא יפמ ומצע אוה דמל רשאכ ,הירוטסיהו היפרג
 שיגר רבלו חותפ וחומ ,ינרעו הסיסת ריהמ ,דליה היה תעד
 .הז הנבב האג התיהש ,לדגייש ומא .ליגר יתלב וזוכיר חוכו

 :החסשמה-יבורקל וילע הרמא
 הרותב לודג תויהל דיתעה הל׳מהרבא ןב יל שי יכ —
 ןב ילצא לדג יכ לבא .הלוכ ריעה תעדוי תאז — האריו

 .ולוכ םלועה עדיי תאז — ל׳דוד
 וארק ךכ — ״תינקדצה לדנייש- .ומאמ םתייתנ ךר ליגב
 הקדצה ישעמ תיכזב הל התנק הז היוניכ תא .ריעה יגב הל
 ףתרמ .ךרצגהו בערה ,םותיהו ינעה םע בורל התשעש דסחהי
 .שקבמ לכל החיתפ ותלדו בוס לכ ויה םיאלמ הווזמהו תיבה

 רשועב הלדגו ,םיבוט תב ,םאה ,דתיה הלעבל רשב״תראש
 לכשב .היה הזוחא-לעבש ,ןמדירפ ףסוי דוד היב תיבב עפשבו
 .םיטלוב הינס-יוותו הנטק התמוק .שיגרמ בלבו הנחינ רשי
 השירוה החור תונוכתמ ףאו היגפ רתסלקו וז התמוק תאו
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 ותומתי עצפו הבר תבהא ירשק הב רושק היהש הוד .דגבל
 — ותשפוחל התיבה ואוב ידמ ,וימולע ימיב .ובלב דלגג אל
 -ץראמ רוקיבל ואובב ךכ~רחאו — הריבה השראווב דמול אוהו
 תא דוקפל וכרד תישאר התיה — ,םיל רבעמ רשא לארשי
 ועפשש ,םאדובהא לש ךורה יגלפ אל םא עדוי ימו .ומא רבק
 םה אל םא ,בוש ילבל םואתפ עתפל ומתתסנו ותודליב וילע
 תופתתשהו הנבה לש םיכרו םיזע םייוטיב עפושה רוקמה םה
 .המחלמה ימיב ונינזאב וללצ רשא ,הלוכשה םאה לש הבאכב

 ןב ותויהב .ותודלי םלועב היה רידת חרוא — תוומה
 .ונב תיבב ררוגתה תונורחאה ויתונשב רשא ,אבס תמ עבש

 :וללה םירבדכ רודגיבא ׳ר רפיס בכה לש ותומ לע

 םויב ,ןויס שדוח ףוסב .אבא הלחנ ד״גרת תנש ביבאב"
 ."בוט לזמ" אבאל הדיגהו האב הנכשו יתשא הדלי ,ישימחה
 ילע ,ךכ םא" :רמא זא .ךב" :הבישה "?הדלי המ" :לאש
 תבש לילב ."ימש לע ארקיי דלונהש ידכ ,תירבה יגפל תומל
 — םיחרואה םע ״םייחל״ התשו רכז ןב תגיגחב קלח חקל דוע
 לע ארקנ דלונהו תמ ,תירבה ינפל דחא םוי ,יעיברה םויבו

 ."ומש

 אל אוה םג לבא .דלונה ךרל וארק ךכ — בייל-שרה
 .ובס ךרדב ךלהו םימי ךיראה

 ןיב םיקוחר םימי םתואב ווטנ ,םיפיו םיכר ,הווחא יטוח
 שולשב קר ונממ הריעצה ,הלגייפ םינוקזה־תוחא ץבל דוד
 ,קלח החקלו םירוענה־ךרדב ול התיה הצירעמ היודלדוב .םינש
 ימימ .תירוביצה ותלועפ לש םינושארה םידעצב ,הכרד יפל
 שלח דליש ,דוד תא איה תרכוז םהלש םיפתושמה תודליה
 אלמ ,הז רחאל ןנערו הפי ךא — שש ליג דע היה ינלוחו
 רפכבש הנטייקה רעיב דחי םהילויטב .םיצרופ ויתוחוכו ץרמ
 ןייטצמ היה — ץיקה ישדחב ואצי םשל רשא ,םריעל ךומסה
 ץצומו סעול אוהשכ ,םיתובעה םיצעה לע וספטב ותוזירזב

 .ךכל תדחוימ תיקשב ומע אשונ היהש רכוסה ירזג תא

 .הלקנ לע םיקתינ םניא תודליה ימי לש הווחא ירשק
 תובר םינש ,תוחאל בתכמ ךותמ תוטעמ תורוש ךכל תודע
 — רכנב הנמלאתנש ירחא ,הייחב השק הפוקתב ,הז רחאל
 .םידבכ םידיקפת לש תוירחאה לועב זא אשונ רבכ אוהו
 ובורו ושאר ןותנ ותויהב ,םילשוריב (1924) ד״פרת ץיקב
 הילא בתוכ אוה ,התישארב םידבועה תורדתסה תריציב
 האצמ םש — קסנולפב אבא-תיבל בל-ברקמ םיאצויה םירבד
 היסורב םידודנו לבס רחאל ,םינטקה הידלי ינש םע הכחמ הל

 :הנושארה םלועה תמחלמ ימיב

 ? הזה רבדכ רשפאה ? ךתוא יתחכש ינאש תא תבשוח״
 ךירוענ רשואו ונמא תבהאו יתודלי תא חכשאה ?ךתוא ינא
 ךדיתעו ירעצ ךרעצו יתווקת ךתווקת ןיאה ...? ךייח ןוסא ןוגיו
 תא דוע לכ טוקשלו חונל יל רשפאה ?ידלי ךידליו ידיתע
 בא םגו תדלומו רואו שמשו הסחמ ןיא דוע לכ ,תדדונו הלוג

 "...ךינב ינשל

 ? הלבסב הריעצה תוחאה תא דדועמו אוה םחנמ המבו
 — ? םימיה דיתעל הינפל הלגמ אוהש ךרדהו טלפמה המו
 דועו" — הל אוה בתוכ — ״הדובעב לומגו םימוליש שי״

 ."ונצראב הפ לודג הדובעי־םוי ךל ןוכנ

 ויה ,םהה םימיב קסגולפב תורחא םיבוט-תונבכ אלש
 הלועפה לכל ויה תופתושו תודע .רודגיבא ׳ר לש ויתונב
 תומי לכב ,ברע ברע .ןהל זכרמ היה ותיבש ,הרעה תינויצה
 ׳ר לש וידידימ ,םיריעצו םינקזמ המוה תיבה היה ,עובשה
 םחור תורעל ,דחי םש םיסנכתמ ויהש ,וינב ירבחמו רודגיבא
 ןחלושה היה תבש יאצומ לכב .ןויצ ירישו םיחוכיוו תוחישב
 יריעצ בור תא תסנכמה ,הפלמ־הוולמ תדועסל עפשב ךורע

 םיעוגעג תרישו ,םבלב דה האצמ הלואגה תרושב רשא ,ריעה
 םש םיפסאתמ ויה לוחה יברעב .םיקחרמל תאשינ הווקתו
 דוד .טמחשה קחשמלו הלהקמב הרישל ,תוחישו תואצרהל
 תוניפמ תחאב וב עוקש היה תועש ךשמבו ,הז קחשמב ןייטצה
 ונממ םירגובמ םינקחש םע חצנתמ היה שש ןב ונדועב .תיבה

 .הברה
 השעמה תישארבו הלוגה ייחב ןטקו לודג ערואמ לכ
 .ןנערו חותפ ,ךורדו רע היהש ,הזה תיבב דה ול אצמ ינויצה
 וחקל הבש ,םיבבוח םינקחש תקהל וב הדסונ םימיה תוברב
 ןהיניב — וגיצה תוגצה שולש .דחי םג ןבהו באה השעמל קלח
 דיקפתה תא דוד אלימ ובש ,"אטסוקא לאירואו" "ריל ךלמה"

 .ישארה
 ,הלוכ הביבסהו קכגולפ תליהקב הז היה רומג שודיח
 השראוומ ,םיקחרממ קרו הימימ ןורטאית םעט המעט אלש
 םרוג םושמ הז שודיחב וב היהו .םהילא ועמש עיגה ,הריבה
 תורומתה חור ינפמ םידיסחה יאנק לש םהיתוששחל ףסונ
 ,םהמ דחא אלו .הלוכ ריעה ינפ לע הזה תיבה ןמ תאשינה
 לע רומח רוסיא רסא ,םיינוציקה םיאנקה תכמ אקווד ואלו

 .הזה ןכוסמה תיבה ימוחתב אובל וידלי

 רעצה לכ לע ,םינבו תובא תמחלמ ,וז הרמ המחלמ
 לש ותיב תאמ לרוגה ענמ ,הבש תוחוכה זובזיבו ןובלעהו
 ,וידלי ול ולמג ךכ לעו .ול וז איה הלודג תוכז .ןידג רודגיבא
 .ול יוארכ הצרעהו הבהא לש הלודג הדימב ,ותומ רחאלו וייחב

 — ב״שת רייא ו״כ) ותומב ץרג רודגיבא ׳ר ,דחה 86 ןב
 ־עבשו — ביבא־לת דילש בוכורוב תנוכשב (1942 יאמב 13
 רשאכ ,1920 תנשב .ץראב השע תונורחאה ויתונשמ הרשע
 תינלופה הלשממה ונממ הללש ,ןילופב תוימשיטנאה ילג ורבג
 לביק זא .1878 תנשמ ול היהש ,יטרפה ןידה-ךרוע ןוישר תא
 ,הצרא ותולע דע דמע הבו הליהקה ריכזמ תרשמ תא ומצע לע
 דבע םינש ךשמבו הדובע ול שקיב ןאכ םג .1925 תנשב
 תונשל יתעגהשכ" .הנוב ללוכ ידרשמב תונובשח־תלהנהב
 ויתונורכזב םייס ךכ — ״לסחו הדובע רחא יתרזח אל תורובג

 .השעמו הלועפ תובר ,תוכורא םינש תשרפ

 .םתבהאו םיעבירו םישליש ,םינב ףקומ ,תמ םינש-עבש
 תוחילשב השע יכ ,ודי לע העש התוא היה אל ונב דוד ךא
 דימ ותיב ינבל הבהאו ךור ךוסנה ובתכמ .םיל רבעמ םעה
 ירשקל תודעו תוא אוה ,הערה הרושבה וילא העיגהש רחאל

 .ויבאל ןבה לש בלהדויימהו תוערהו הבהאה

 — ז —

 .התמונת תא רבכ הז המנ קסנולפ .תרחואמ הליל־תעש
 האמה לש טקשה תפוקתבכ ,םונת הוולשבו םולשב אל ךא
 איה הדרח תזוחא — ,בוש ילבל הפלח רשא ,הרשע עשתה

 .רחמ םוי דלי רשאל

 ילגו היסורב הלודגה הכפהמה תנש ,1905 תנש איה הגשה
 ובלב .הגולשכ תובקעב ואבש םידוהיב תוערפהו היצקאירה
 בונישיק תוערפ יעצפ ודילגה אל ןיידע ידוהיה םדאה לש
 שארב תובצומ תודאקיראב בושו — ןכל םדוק םייתנש למוהר
 ¬יחה לג .לארשי תונכשמ לע תכפהתמ םימדהדברחו תוצוח
 תוריעצו םיריעצ ירסאמו הרוסא תורפסו קשנ ירחא םישופ
 ואיבה הריזג ץראל םחולישו ןייד אללו ןיד אלל םינומהב
 ־ינבו ידוהיה בוחרב םיססותה םיירוביצה םייחה לע קותיש
 שיא שיא .יבמופב תויולהקתהו םיסוניכמ םמצע ורידה רעונה

 .ומלוע ןובשח םע ותיבב

 הרצה הצריפה תא ,קיתעה תסגכה־תיב תא ףפוא ךשוחה
 םייתמוקהךב ץעהדריבמ קר .הלש ינועה־יתבו הלדה הטמיסהו
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 םיגבתסמ ,ובש םירדחה דחאמ /,םיזיעה בוחר" הצקב רשא
 תרובח לוק אל .וכותמ עקוב םירבד לוקו םישולק רוא יווק
 קר ,המימי םימימ ןירג תיבב ליגרכ ,וז איה הזילע םיריעצ
 .דוד ונבו רודגיבא ׳ר באה — החתירב םיניידתמה םה םיינש
 דיימ אובל ול תארוקה הפוחד העידי דוד לביק התע הז
 ,אוה הלעמו הרשעדדגומש ןב רבכ יכ ףאו .הריבה השראוול
 ותנשמ ויבא תא ריעה אלא ,ומצע תעד לע תיבה תא אצי אל
 ,דימת וגהנמכ אלש ,םלואו .וז העיכנל תושר ונממ לוטיל

 :םעפה באה דגנתה

 .רסאיתו תודאקיראבה לע םאנת יאדווב — ,עסת םא —
 הז .תח אלל יושעה ןבה לש וחור זוע תא באה עדי
 עודיה שרדמה״תיבב הלודג הפיסא הסנכתנו השעמ היה בורקמ
 להקה ינפב ושרדב ,קסנולפ ריעה ברו ,ןהכ קחצי ׳ר לש
 םינמאנ םיניתנ םידוהיה יכ ,עידוהו זירכה ,אמויד יניינעב
 םותכ .ונוטלש תחת םירתוחה םינכפהמ םהב ןיאו רסיקל םה
 ךרד ול וארק וירבחש ,דוד רענה המבה לע הלעו םק השרדה
 םיעמתשמ םניאש ,םירורב םירבד רמאו הנעו ,ה׳צבוד הביח

 :םינפ יתשל

 ,היכרדבו היקוחב ,הלשממה .ברה דובכ רביד ןכ אל —
 ...הכפהמה תועורזל םידוהיה תא תפחוד המצע איה

 ךיא — קסנולפ לש תסנכהדויבב תאזכ רמול זעה םאו
 ?השראו תובוחרב וירבח ינפב וירבד תא אלכי

 :ולשב ןבה ךא

 ...עוסנל ילעו יל וארק —
 !םולש יתכרב ךל ןתא אל ,תיבה תא התע אצת םא —

 .םעפה באה ירבד ויה םיצרמנו םיפיקת —

 .ןבה אצי ןכ יפ לע ףא
 — הליל ןושיאב עיגה תבכרה תנחת דע קר םלואו

 .דואמ ול רקי באה דובכ יכ ,התיבה רזח םשמו

 עוסנל וילע המוש יכ ,ויבא תא ענכשל חילצה תרחמל
 םש רסאנ םנמאו .השראוול אצי ותמכסהבו ,רסאיי םא םג
 ורסאמ לע העידיה תא לביק רודגיבא ׳ר .יבמופב םאנש העשב
 ףא .ורורחשב לפטל אצי דיימו ,וילאמ ןבומה רבדכ ,טקשב

 .ודיב רבדה הלע םנמא

* 

 ךא .הגלפמ םושל רבח ןירג דוד ןיידע היה אל ,םצעב
 .י םהה םימיה יווהל וז הדבוע איה תינייפוא המו — דחא םוי
 ־ילעופ" תגלפמל גיהנמו שאר אוה הנהו ,םישמ ילבמו —

 .הלוכ הביבסב םג הרהמבו ,קסנולפ וריעב ,׳ןויצ

 ? רבדה הרק דציכ

 טסידנוב אב יכ ,ול עדונ וידומיל לגרל השראווב ותויהב
 תושפנ שכור אוה ,"ארזע" יכינח ,תוילושה ברקמו קסנולפל
 הליחתהו .התיבה ץא דימ .תוללובתהל הליבומה ותרותל
 ־נוב.ר קילאומש ןיב תורעוסו תומח "תויסוקסיד" לש השרפה
 שובל אוה — הרוחשה הטופאקה תחת רשא ,ןירג דודו טסיד
 וכרענ ,ןבומכ ,תסנכזז־תיב ילתכ ןיב .תיסור הצלוח רבכ
 תחא גג־תרוק תחת יבמופב זא וסנכתנ הנושארל .םיחוכיווה
 ,םיתב״ילעבה לש םחת תרומל היה רבדה .דחי םישנו םירבג
 הרייעה ידוהי בור ויה ןכ יס לע ףאו .וירבדו להקה ישאר
 .בישקהל םיאבו םויה םצעב םהיתויונח תותלד תא םירגוס
 ךא ,דחי םג תורותה יתשל הדגנתה תיתדה תידוהיה םתרכה
 ,קילאומש תמועל ,םהלש דודל דסח םבל רתסב וטנ תאז םע

 .הרז ותרותו רז אוהש
 תרטע ושאר לעי השראוול רזח — הלא םיחוכיו רחאלו
 ידפ ותוא םיקיעזמ וירבח ויה ,זאמו .קסנולס לע ןוטלשה

 ריעצ רענ .וריעב םייתגלפמה םיחוכיווה תריז לא םעפב םעפ
 יגש ול ונימ וירבח ךא .הנש הרשע עבש ול ואלמ םרט ,היה
 — "דנוב״ה ברקב חרזאתנש גהונל םאתהב ,שאר ירמוש
 וללה םירמושה דחא .םהלש גיהנמה דובכ רידאיו לידגי ןעמל
 ימ השולש יס בחרו לודג ,תודמ-קנע םיבצק־תיילוש היה
 האר רשא ,ןנוגמה לש ותוריש ינפמ וייחב הצק ושפנו .רענה

 .יבר לש ונימי דיכ ,ךוותה דומעכ ומצע
 ביחוכיוול םיאב ויה וירחא םיהונה וירבחו "דנוב״ה חילש
 רודגיבא ׳ר לש וגב ,דודו .ןמזה גהנמכ ,םלוכ קשנ ירוגח וללה
 שופיחל םימיה םתוא ןותנ היהש ,ץרג הירא יבצ ,ר לש ודכנו
 רעוגה ימשב ועיפוהש ,תודותהו םימרזה עפש ךותב ולשמ ךרד
 הרענ ןעמל וטע ירפ ,הבהא יריש םייובח וסיכבו ,ידוהיה
 לגרוה הרהמב ךא .קשנה המ םשל ןיבה אל אוה — הפי
 -תיב תמיב לע םילוע ךויצ-ילעוס" ירבח תא םג תוארל
 קרו ."דגוב״ה ישנא ומכ קוידב — םיחדקא ידונע תסנכה
 וחנוה םיחדקאה לכו םקשנמ םידדצה ינש וקרפתהש רחאל
 -סיד״ל בישקהל ומיחרו וליחדב םמצע וניכה — ןחלושה לע

 ."היסוק

 — ח —

 .דואמ ־ח ליגב דוע הילע תיבךבל יהיו שבכ המבה תא
 יגפל ןויצ רבד תא ואשונב ויעמוש תא קתרמ היה רענ ודוע
 .הימוחתל ץוחמ םגו וריעב תסגכה־תיבב םירגובמה ויעמוש
 ךשמ םאונה ץרג ל׳דודו ,וינפל ךלה ומשו בר ןמז רבע אל
 ¬ילצב ,ושגר םוחב םררועמו םתוא ביהלמ היהש ,בר להק וילא

 .ונושל תופירחבו וחור זועב ,ותבשחמ תול
 רטז ,הזה םויכ ונמע םייחה קסנולפ ינבמ םידירשל
 תומ רחאל תסנכה־תיבב הרשע הנומשה ןב לש ומואנ דחוימב
 ארקו תובבלה תא עזעזש ,ןוזחו ןוגי אשמ הז היה .לצרה
 יהווילו וביבס ולהקתנ םיעמושה ןמ םיבר .םילודג םישעמל
 םה .הביש-ישנאו םינבר ,ריעה "יגס״מ םהיניבו ,התיבה וכרדב
 תובוטרה םהיניעמשכ ,"חוכ רשיי" תכרבב ודי תא וצחל
 רמא העש התוא .דחי םג הנומאו הצרעה תפקשנ תועמדמ
 המשגהה תעונתו תונויצה לש ינחורה היבא ,קיזייא החמש ר

 :קסנולפב

 .עשוויי לארשי םעו — הלאכ םינב הרשע דוע —
 התדוגאו וריע ימוחתמ ותלועפב גרח רבכ םהה םימיב

 .תמצמוצמה

 ,1900 תנשב הלח תנגרואמה תירוביצה ותדובע תישאר
 -דל הרטמ המש רשא ,"ארזע" תדוגא דוסיי תנש איה —
 תוברת תצפהו םמצע ןיבל םניב הירבח לש ירבע רוביד
 שרדמה־תיב תא בזעש ,דוד .הרייעה תוילוש ברקב לארשי
 לצאו "ןקותמ רדח״ב וידומיל תא ךישמהו הווצמ־רב ליגב
 תא "ארזע" תדוגא לש הדוסייב עיקשה — םייטרפ םירומ
 רשא ,ותוגשקעו רעוסה וגזמ לכ תא ,ותובהלתהו ותמזי לכ
 הנשב .םהה םימיב דוע םיקהבומ יסוא־יווקכ וב ושבגתנ
 רפסמ הז היה .םילקש 45 ץיפהל החילצה המויקל הנושארה
 בתכמ הירבח ולביק רשאכו .םהה םיפיה יגשומ יפל םוצע
 ותחמש העדי אל — השראווב רשא זכרמה ןמ ךכ לע הליהת

 .לובג

 ותרייעבו וייחב ןושארה ינכפהמה דעצה תא ותושעב םג
 ,השראוול ותאצב — הדוגאה דוסיי רחאל םייתנש וא הנש ־—
 — תימשר תורגב״תדועתל ךרססכא" ךרד ומצע ץקתהל
 ־רדח״ב ירבע הרומ ושמשב יתסנרפ תא אצמ העשב הבו
 ידסיימ .קסנולפב וירבח םע יירשק תא קתינ אל — ,״ןקותמ
 .אבא תיבב תובתק םיתעל רקבמ היה .הימייקמו "ארזע"
 יגוחמ םישדחה וירבח .םיריעצ םיחריא דוהיב לכב ותא איבמו
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 תועדב רעסנ תיבהו .הריבה ריעב ול שכרש ,"ןויצ-ילעופ"
 .םהמע ואיבהש תוננער תויטסילאיצוס

 האר םיאבה םימיב םגו .ןמאנו רוסמ ראשנ "ארזע״ל
 גפ רשאכ ,ןמז רובעכו .התחלצהו היתולועפל יארחא ומצע
 גיצהל הידכיימ בלב ךרוצה רבגו ,הדוגאבש שודיחה תצקמב
 רבעמ "ארזע" לש הימוחת תא ביחרהל ,השדה הדועת םמצעל
 — הלוכ הביבסה רעונל זכרמ התושעלו םתרייע תולובגל
 ויהש ,דוד לעו ,תורייעב םיפינס לש הרוש דסייל טלחוה זא
 איבהל לטוה ,השראווב היצולובירה יגוח םע םירשק רבכ ול

 .ןותיע תאצוה םשל ,קסנולפל ףארגוטקה
 ¬הו קכנולפב ןושאר ירבע ןותיעל דוסיה חנוה הזבו
 ידסיימ תשולש ויה ויפתתשמו ויכרוע רשא ,הלוכ הביבס
 ןמז רובעכו ,ןירג דודו חמצ המלש ,סקופ לאומש — ״ארזע״

 .םירחאו (איבל) ץיבוקבל המלש םג םהילא ףרטצה המ

 ןידג דוד ףתתשה הז ןותיע לש םינושארה תונוילגב
 רשא םירישה םה םיברו םיבוט םא עדא אל .וירישב
 ןותיעל הנושארה ותמורתש ,איה הדבוע ךא ,וייחב בתכ
 ולש יתורפסה יוטיבה תישאר הז יכ ,רבדה הארנו — ירבעה
 המלשו סקופ לאומש אקוודו .ריש תרוצב התיה — ללכב
 ותוכזו ומש תא ךכ־־רחא ול הנק םהמ שיא שיא רשא ,תמצ
 ןותיע לש םיטסיצילבופה ויה םה — הפיה תורפסה הדשב

 .םירוענה
 ,םירפוס טעב אענצבו יאשחב וכשמ דחי םג השולשה לכ
 קמוע תא רשא ,בונישיק תוערפ רחאל .ומצעל שיא שיא
 תמצעמ דומלל רשפא ריעצ ידוהי בל לכל ומרגש עוזעזה
 וצעונ — ״בורימנ אשמ״ב ימואלה ונררושמ לש יוטיבה
 אשונכ .תוערפה לע יתורפס םרוקנוק ךורעל וטילחהו השולשה
 רבח היהי ימו .בונישיקב סנואה־ישעמ תא ועבק סרוקנוקל
 ¬תתשמהו סרוקנוקה לע םיזירכמה ,םמצע םה — ? םיטפושה

 .דחי םג וב םיפ

 וטילחה השולשהו ,חמצ לש ורופיס לביק סרפה תא
 הלודג המו ."הריפצה" תכרעמל ותוא חולשלו םלזמ תוסגל
 םוי וארק רשאכ ,תכשוממ תיפיצ רחאל ,םתחמש התיה המתו
 הרושה תא תכרעמה לש "תובושתו תולאש" רודמב דחא

 :העונצה
 םייולת םניאש םימעטמ ספדיי אל .צ .ש לש ורופס"

 "...ונב

 --ט —
 לש םינושארה םינצינה תא וחימצהש ןה בונישיק תוערפ
 ¬סמב ושחר םש רשא ,תורייעבו םירעב תימצע הנגה ןוגריא

 .םילועו םיצרופ םיריעצ םיידוהי תוחוכ םירת

 םינש ־רובעכ חמצ .ש המיד בונישיק תוערפ ימשר תא
 דע הרעסנ שפנ לכ ."שארל לעמ הרבשנש הדבכ הננע״ל
 רואל וארק קילאיב לש "בורימנ אשמ" תא .היתודוסי יקמעמ
 ףסונ םלוא ,ןובלעמ וצפקנ םיפורגאהו שרדמה-יתבב תורנ
 ...רידא דרמ שגר — והומכ דוע עדונ אלש ,שדח שגר םג
 דוע וקרח אל רשאכ הנושארה םעפב םיינישה וקרח זא"
 ,הניר התיה תאז !ונמצע לע ןגנ !ןתינ אל .םינש יפלא הז
 ¬יחתב ,למוהב תוערפה ושדחתנשכו .הפל הפמ הנחמב הרבעש
 לכו םיבצק-יניכס םע םיירבע םירוחב ודמע רבכ ,ויתמה תל

 "...ונגהו — דיב אבה
 ,תוומ דחפו הלודג הזעה ףופא היהש ,הז ןיינעב םג ,בושו
 תורמלו .טלקמו זכרמ ןירג רודגיבא ׳ר לש ותיב שמיש
 -יתבב תוחורה תא וריעסהש ,הז ןיינעב תודגונמה תועדה
 באה ךמס — קסנולפבש לארשי תונכשמבו קושבו שרדמה
 ןושארה עגרה ןמל .דוד וגב לש וישעמ לע האג היהו וידי תא

 הל היהו השארב דמע קסנולפב תימצעה הנגהה דוסיי לש
 תיבה תא םתרו היתווצמ לכ תא ופוגב םייקו ררועמו דירדמ

 .רבדב הכורכה הנכסה תורמל ,היתובוחל ולוכ

 ןכחמ שמיש דורגיבא ׳ר לש ותיבב דבלב רונתה אל
 םיבורה ונפצוה דבלב תונבה לש ןרדחב אלו .קשנל יאשח
 םיעצמאב סנכל דיה הגישהש לככ — םיטעמה םיחדקאהו
 וא בוטה םנוצרמ ,ריעה ידוהי תאמ ופסאנ רשא ,םילדה
 לודגה ןגה .ברק ימיב הדקפימכ היה ולוכ תיבה לכ .סנואב
 ¬אב ,יאשח תופיסאלו הליל ןושיאב תושיגפל םוקמ שמיש
 גג לע רשא ,הילעה רדחבו .סומכ דוסו ןירותסמ תריוו
 םש ,הנגהה יליעפל ןודעומו דעו-תיב םש — ,רצחבש תיבה
 .דיה הגישהש הרוסא תורפס לכו תרתחמב תינויצה הירפסה
 היתומא ׳דב דובכ ןכש ,תימצע הדובע ירפ ,ףרגוטקהה םג
 תפצרו הילא וליבוה תולקועמ ץע-תוגרדמ .תאזה הילעה לש
 תובהל-יבצוח םיזורכל סופד-תיב תשמשמ התיה הבש ץעה
 תורושורב תושפנ תנכסב ואבוה וז גג תיילעב .בל-ירדוחו
 הלטומ ןאכל איבה דחא םוי .םקנ שאו םעז םיטהול םיזורכו
 קחצי ידימ םלביקש םיזורכ רורצ םג ומיחרו וליחדב ןוסלכימ
 התיבשל םיארוק םהו השראווב "הריצפה" תכרעמב םיובנירג

 .תוערפה לע הבוגתכ תיללכ

 םייפנכ הל השוע העידי לכ .תידוהי הרייעב תודוס ןיאו
 םיגוח תאמ רודגיבא ׳ר יפלכ תמוערתהו .קזבה-תוריהמב
 הלדג ־־־ ולש הז ןכוסמ םירענד־זשעמ לע ריעבש םינוש
 תושלוב םייניעל הרטמ היה ותיבו בר ןמז רבע אלו .תכלוהו
 םמוי וביבס וגצוה תממשמו םיפוצ .הרטשמה ישופיחל ףאו
 לוקב תואה ןתינ היה — דושח והשימ ברקתהבו הלילו
 ךותל םירפסה לכ הזפוחב ולטוה דיימו ,שארמ תינתומ הקירש
 הרטמל ונקתוהש ,םירתסה תואובחממ המודכ דועו הבוראה

 .הרוסמ דיב וז

 .רסאממ תיבה יבשוי ולצינ סנב קר — ,ןכ יפ לע ףאו

 רבכ התיה אלו ,הליל ןושיאב שופיח ךורעל ואב םעפ
 ולוכ םרענו תיבה ימוחתל ץוחמ קשנה תא קיחרהל תוהש
 ןהינישו ןהיתוטימב תורע ובכש רשא ,תונבה לש ךושחה רדחב
 תיראצה הרטשמה התשע הפי הפי ,םנמאו .תושקונ וזל וז
 העיגה םוקמ לכל — הפצרב ,םילתכב ,רונתב .התכאלמ תא
 .הלגייפו ל״ז הקבר לש ןרדח ףס לע םה םיכרוד הנה הנה .הדי

 :רמאו תיבה ישנאמ והשימ זיעה ןורחאה עגרב ךא

 .ןתנשמ ןריעהל לבח ,תונבה תונשי םש —

 .הדיצה רס רחאו ססהמ םירטושה ןיצק דמע

 תרחנ ,רתוי תרחואמ הפוקתב ,שופיח לש רחא הרקמ
 סג ךרדב קרו ,ערואמה רבדל םיבורקה לש םנורכזב אוה ףא

 .בוט יכב םייתסנ

 דודש רחאל יצחו שדוחכ ,1906 ץיק יהלשב רבדה היה
 רירגס ברע .לארשי-ץראל הלעו ותדלומ ריע תא בזע רבכ
 אוה ףא בזע הז רחאל םייעובש רשא ,ןוסלכימ הלטומ .היה
 תולקלקעה ץעהדרוגרדמב ול דרוי — ץראל הלעו הרייעה תא
 זכרמ — הירפפה םש רשא ,רודגיבא ׳ר לש ותיב גג תיילעמ
 לש קשנה ןסחמו סופדה-תיב םג םשו ריעה יריעצל תוברתה
 תיבה רודזורפמ תאצל קיפסה םרטב דוע .תימצעה הנגהה
 לש ולוקו תינרוחא תונבצעב ותוא תסחוד די הנהו — רצחל
 יכ ,עדיו ןיע ףועמב ןיחבה זא "תוזח" :ףקותב ול שחול רבח
 טלמיהל ךרד ןיאו םיבורב םיגייוזמ םילייח תפקומ רצחה
 רמאו הילעה רדחב רשא וירבח לא הלעו רזח דיימ .דוע

 :םהילא

 ךרד ןיא .הלהב לאו טקש ,ךא .חפב ונלוכ ונלפנ םעפה —
 .אובי רשאל תוכחלו תבשל אלא תרחא
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 וטילחה ,בשק ןיאו לוק ןיאו םיעגר רפסמ ורבעשמ םלואו
 ןורהא לע לטוה זא .היפב תיזרדלעו "הגויה תא חולשל"
 העש התוא רבכ היה ,אסיל ,רוכבה ויחאש — (הנוי) גיוס
 לע תוהתלו תדרל — קסנולפמ םילועה ינושארמ ,ץראב

 :םיראשנה ועדי אל בושו .רזח אלו — ןורהא דרי .בצמה
 ? רבחה רסאנ אמש וא והנה ישפח רבעמה יכ אוה תוא םאה
 ךא ,הנהו .דחא רבח דוע תייוולב ,תינשב הלטומ דרי זא
 םהינזאב עמשנ בושו ,דיה םתרצע בוש — רודזורפל ודרי
 דוע בושל אלש וטילחה דיימ ״!רוזח״ :ףיקתה שחלה לוק
 ןורהא ׳ר דמלמה לש ורדחל וסנכנ תאז תחתו .הילעה לא
 םתודלי ימי זאמ רשא ,תיב ותוא לש עקרקהדומוקב ,ריאמ
 ןיבש העש התוא ותיבב היה אל ריאמ ןורהא ׳ר .והועדי
 הל עדוויהב תוומ דחפ לפנ הכרב ותשא לעו ,בירעמל החנמ
 יכ ,הנממ ושקיב םה .הרדחל םירוחבה ינש תא איבה המ
 ורס םיריעצה ינש יכ ,םהל רמאת םילייחה ואוביש העשב
 שדחה "ןמז״ל הלעב לש "רדח״ב הארוהל דימלת רוכמל ןאכל
 ףרוחה "ןמז" תישאר ,רבדה היה תוכוסה גח רחאל םיימוי —
 ירסח םירבח ינש דוע הגהו ,םירבדמ םה דוע ."רדת״ב
 תא הלטומ חתפ דיימ .הילעה ןמ םה ףא םידרויה ,תונלבס
 .רסאממ םליצהל ,דמלמה לש ורדחל םתוא םג סניכו תלדה

 םיילענ ידעצימ לוקו םיטעמ םיעגר ופלח אל םנמאו
 םה .רודזורפב רבכ םה הנה .םירוחבה ינזאב הלוע תורמוסמ

 .האבו הברק הנכסה .ץעהדווגרדמב םילוע

 ,םר לוקב לעתשהל ליחתה םואתפ — ?הלטומ השע המ
 םנמא ףאו .וירבח לש םנוהמתלו יברה תשא לש התדרחל
 ־עצה תולוק ומלאנ עגר .ץפח רשאכ ותמרע השעמב חילצה
 יברה רדחל וסנכנו וצרפ — רחאו ,םיבישקמ ודמע עגר .םיד
 ינש ,םתא היה אבצה דקפמ .הילעה לא םכרד וכישמה אלו
 הנפ .םשארב הרטשמ ןיצק םע םירטוש רפסמו םימרדנא׳ז

 :הלאשב הלטומ לא ןיצקה

 ? ןאכ השוע התא המ —
 תא םירבד תוכיראבו טרופמב םהל רפיסו הלטומ דמע
 הרובחב דחי ולייט רשא לויטב השעמ — ובלמ הדב רשא
 לא ואיבהל והשקיב רשא דחא רבחב השעמו ,םויה בורעב

 דומלל ןטקה ויחא תא ול רוסמיש תנמ לע יקדרד דמלמ
 ."בורקה "ןמז״ב ולש "רדח״ב

 הליחתהו ,רופיסה ירבדל ןימאהל םירטושה וצפח אל
 םיסיכב םישופיחהו תומשה םושירו "הלעמל םיידיה" תשרפ
 בתכב יכ ,הלעמל םהינפ ומש בוש — ומייסשמו .המודכו
 םירוחבה וסייג זא .גגה־תיילעב ןומט קשנהש רמאנ הנשלהה
 תועטהל וחילצה בר למעב קרו םהלש רובידה ןורשכ לכ תא
 ףאו .ךומסה תיבל איה הנווכהש ,םהל םריבסהב םירטושה תא

 .וחילצה םנמא
 םיחרבומ םיטוח ילילכ קר .קשנ אצמנ אל ןכשה תיבב

 .םומירחהו םש ואצמ סכמ אלל

 תיב לש וגג תיילעמ קשנה אצוה הליל ותואב דועו
 ותחונמל לבוה םירוחש הסוכמ םיתמךוראבו ץרג רודגיבא
 תיבל םירטושה ורזח רקובה תרחמלו .רחא אובחמ םוקמב
 ךומסה ןגב םג .ונג תמדא תאו וילתכ תא ורקד םינודיכבו

 .ואצמ אל רבד םלואו — ושפיח ינלופה רמוכה לש

 _י _

 ¬על דעו "ארזע" דוסיי זאמ ,וז םינש שש״שמח תפוקת
 .התיה הלועפ תרעוס (1906) ו״סרת ץיקב הצרא ותייל
 הקימעמ איה ןכ ,הזעהבו ףקיהב תבחרתמ ותלועפש לככו
 :הדיחיו תחא — הלש זכרמה תדוקנו .תואמצעבו ןכותב

 הלמגשכו .אבא תיבמ לחנ התוא ,הלואגלו ןויצל ההימכה
 אל זא םג — תרעוב שאכ .דתיהו ,תינכפהמה הרכהה ובלב
 תועונתמ תרחא העונת וא .ס.פ.ם לא אלו ךלה "דנוב״ה לא
 בוחרב תובבל שוכרל זא החולש התיה ןדי רשא ,םילעופה
 ־ילעופ" תעונתל ףרטצנ הרקמב אל .ולש רעונה ברקבו ידוהיה

 .הרבדלו התרשמל היהו הב קבדו (ג״סרת) "ןויצ

 הלומעתה תדובעב ומצע עיקשה השפוחל התיבה ואובב
 דחאל התיה קסנולפו בר ןמז רבע אלו .הביבסבו ריעב ולש
 םילעופה תוגלפמ לכו ,העונתה לש םיירקיעה הירצביממ
 תגמ לע םיקהבומה ןהימאונ תא תוחלוש ןה ןאכל תוביריה
 םהש רחאל םיגוסנו םיעתרנ םהמ םיבר םלואו ,ושבוכל

 .ץרג ל׳דוד םע ברק־ודהמ םיחצונמ םיאצוי

 ,קסגולפל השראו ץב קר אל םיקולח וייח ויה ,התעמ
 השועו ררועמו ריבסמ ,תורייעה ינפ לע עסונ אוה אלא
 םג גאודו חרוט אוה אלא ,דבלב וז אלו .ונויערל תושפנ
 ךכל םיכרדה תחא .הגלפמה יכרצל םייפסכ םיעצמא תגשהל
 ץטיגומ ץרג ־הדל ול ואצי הלא םיטפשמב .טפשמה .דתיה
 הטלחהה חוכו ריהבה וטופיש רשוכו הריהמה ותסיפת תוכזב
 םיכבוסמה םיטפשמל ותוא םינימזמ ויה .ןחינ וב רשא ריהמה
 חלש הביבסה תורייעמ הרייע לש הברש ,םעפ הרקו .רתויב
 ויפמ הצע תחקל ץפח יכ ,ולש הרותךיד ינפל ול אורקל

 .טג לש ןיינעב

 יבגל "ארזע" תדוגאב תקולחמ התלגתנ ןמז ותואב
 ־ילעופ״ל ופרטצה הירבח לכ אלו השדחה העונתה תונויער
 איבה השדחה העונתה דסיימש רחאל הפירחה תקולחמה ."ןויצ
 ,ךכ ידכ דע הב חילצה ףא ,תותיבשה תרות תא השראוומ
 םימיה ןמ םויב ומק הרייעה יטייחמ דחא לש תוילושה ינשש

 ...התיבש וזירכהו
 ׳ר לש ותיב .הז ץנעמ החונ .דתיה אל הרייעה תעד
 יניעב היה ,הביבסהו השראוומ םיחרוא התעמ המוהה רודגיבא
 תוסרוקיפאה רשא תונכפהמה רוקמ םהיכמותו םידיסחה תכ
 ויחרזאו תיבה יאב ןיב .הל תענמנ יתלב היוול תב איה
 םוחנ (םולברי .מ) ןומולס רבחה ויה הפוקת התואב םיעובקה

 .םירחאו ,(רינ) סקלאפר
 רודגיבא ׳ר ןסכיא םהל המודכו הלאכ םינכוסמ םישנא
 ־רופסאפ ילעב ,לוע יקרוס ,,סעקאווטיל" םהיניב ,ותיבב ןידג
 לש הרוחשה המישרב םיללכנה תומש יאשונו םיפייוזמ םיט
 ושע ריעב םיסחוימו םידבוכמ םיתב־ילעב יכ ,אלפ המ .תשלובה
 ,לשמל ,עדונשמ ? םש רקבלמ םהינב תא עונמל ולכיש לככ
 הירישעמ ,הרייעה ידבוכממ ,חמצ המלש לש ויבאל הנושארל
 הז ןב הכז — הלא םע הנמנ ונב יכ ,הבש הרותה ינבמו
 לחר .םעט תניתנו םישוריפ אלל ,תלצלצמ יחל תריטסל
 אשנ קיזייא החמש ׳ר רשא ,(ימחלה־תיב לחר) הפיה ץקלנ
 איהו ,הידלי תשולשל באל יהיו .רשאל הנמלאה המא תא
 אל איה םג — ,דודלו רודגיבא ׳ר ידליל םירוענ תרבה
 ,היבא תווצמב הנממ השרפ התרבחו .םתיבל אובל התברה

 .דוד םע תודיחיב בוחרל תאצל הזעהש רחאמ

 םתוא רבכ הרדחש ,תינויערה תונכפהמה חור תורמל יכ
 תיבב םייחה יווה היה דוע — תובבלב קומע קומע םימיה
 לועה יקרופ לש םתזעה ,וירמש לע טקוש בוחרבו החפשמה
 יפלכ ץעל טעמכ התלגתנ אלו םיקחרמל ןיידע הגילפה אל

 .םירתסמב .דישרש הקימעה אלא ,ץוח

 תונויערב רעוסמ רבכ ותויה םע ,דוד לש ינחורה ומליע
 .םישדח תונויער יאשונ םישנא םע תושיגפב ,םיבגשנ םיינכפהמ
 ,םימה יגלפ םתוא לע יוטנ ראשנ — םיבחר םיקסא םילגמה
 ."ארזע" תדוגא ימוחתבו אבא תיבב הוור םג התש םהמ רשא
 ונפכ רשא ,בזכא אל רוקמ ,דתיה השדחה תירבעה תורפסה
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 .בוטה ןייה תותשכ ,ןיפיט ןיפיט וירבחו אוה ועמגו ותש
 דמה ונושלב ,קיודמה וחוסינב ,ריהבה ונויגהב םעה-דחא
 חורמ .םתבשחמ תא ושטיל וב רשא רוצכ םהל היה ,תינרד
 ¬ישכ םיכלהמ ויה יקסב׳צידרב יבתכ לע הכוסנה תוינאי׳ציגה
 "חלשה״ב תודומע יתשב וספדנש ,קילאיב יריש תאו .םירוכ
 ¬ואב תרבחמב םיקיתעמ ויה — עצמאב ןהיניב קלחמה וק םע
 םיריבעמו ,השודק לש טטר ךותמ ,יקנ די-בתכב ,תוריעז תוית

 .והערל שיאמ האירקל םתוא

 ןיבהל ,עפשב ונל ןתינ ןותעהו רפסה רשא ,ונא לכונ המ
 יאמצו הגרע ירישע ,םיריעצ םירענ ץמוק לש םבל ישחרל
 התיה תספדנה הלמל הייפיצה רשא ,תושדחתה יהמכו תעד
 /,ץילמה״ו "הריפצה" תא וארק םה ?םוי םוי םקוה םחל
 קסנולפל העיגה רשא ,"חלשה" לש הדיחיהו תחאה תרבוחל
 םחלל בערכ ולחייו ופיצ ,השראוומ דחא ךרבא לש ותוכזב
 דחא ספוטב קר ולביק "הישות" ירפס תא םג .םימל אמצכו
 תועקתשה ךותמו תוניצרו האנה בורב ,הז רחא הזב וב וארקו

 .םישוחה ןורכשו האלמ

 לודגה לועהו שארה-דבוכו זא דוע ויה םירענ ךא ירהו
 םג םתוא ועגמ אל — תופרה םהיפתכ לע וסימעה רשא
 םישקבמו םיצרופה םירוענה תוחוכב םרוקמש ,תובבוש ישעממ

 .םנוקית תא

 תומצה תכוראו ןיעה תרוחש ,הרימתה לחרו םויה יהיו
 הרייעל חמק הנועט הלגעב התאנהל הל תעסונ ,הפי תועולקה
 םואתפ םיעתרנ ,הנחטה יגפל הלגעה עיגהב הנהו .הכומס
 לש הירי לוק םנמואה :םנזא תא םיטמ ןולגעהו לחר .םיסוסה

 םיהמת םידמוע םהש דעו .רבדה ןוכנ ,ןכא — ?אוה חדקא
 — ? םבקע לע ורזחי וא םכרד וכישמיה :רבדב םילקושו
 תלהצו קוחצ ולוכו ,םיחישה ןיבמ אצוי ןידג ל׳דוד הנהו
 .ארומ םהילע ליטהלו םלבלבל חילצהש לע תיכדנוק תובבוש

 _ אי —

 התואב ומלועב ושתרתנש םיירקיעה תוערואמה יגש
 הדנגוא תינכת ויה — דימתל םייחב וכרד תא ונוויכו הפוקת
 לארשי ימשמ ומלעיהו לצרה תומ הז רחאל הנשו ,(1903)

 .ךעדו קלדנש בכוככ
 תוביסנב התיה הדנגוא תלאש םע הנושארה ותשיגפ
 ,בא שדוחב ,רבדה היה םימחה ץיקה ימיב .ןנימב תודחוימ
 לכ תא קסנולפב הליבש ,דוד .םידומילמ השפוחה תנוע
 םוי ותואב ךלה ,השראווב הארוהמו םידומילמ ויתושפוח
 ,םשו .סקופ לאומשו חמצ המלש ,וירבח ינש םע רהנב ץוחרל
 ןובשחו ןידה תאירקב העש התוא םמצע םינהמו םימב םימורע
 ריעמ םהילא אבש ,ירבעה ןותעב ישימחה ינויצה סרגנוקהמ
 לצרה לש ומואנ ארקמל םיממותשמו םיהות ודמע — הריבה

 .םגיהנמ
 וניביש ידכ דע ,ךכ-לכ הבר ,דתיה אל היפרגואיגב םתעידי
 לצרה .והמ אלמה השוריפו איה ןכיה וז הדנגוא בטיה ןבה
 סרגנוקה יריצ ינפב הדנגוא תעצה תא ואיבהש ,יודרונו
 רורב .םהיניעב ויה תונויצה לש ךוותה ידומע — הוססיבו
 תאו םיגיהנמה ושחכתה אל ינויצה ןויערל יכ ,םהל היה
 רודזורפ״כ ,ואר "הליל ןולמ״כ קר תעצומה "הירוטירט״ה
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 רשא ,לארשי־ץרא לע "רטרא׳צ״ה גשוי רשא דע /ןילקרטל
 לארשי תורצ ירהו .םיצמאמה לכ תורמל ךכ־לכ רחאתנ

 .דוע תוכחל חוכ ןיאו — תוקחוד

 תטלחומ היסס יכ ,קפס לכ אלל ושחו ועדי ןכ ימ לע ףאו
 ,לארשי־ץרא בושייו ןויצ תביש ןויערמ הזה םואנב וב הלולכ
 איה ,ותוא העסנש דיהו .קומע קומע םבלב עטנ ותוא רשא

 .שרושמ ורקעלו ועדגל התע תפנומה

 םימרוז וימימ רשא ,רהנה בלב םירענה תשולש ודמעו
 ...תורמ תועמדב וכבו — ףרה ילב האלהו האלה תחנב םהל

 יובח היהש ןויערה תא ולישבהו ווריהש ןה ,ולא תועמדו
 ,שממ לארשי־ץראל ה ילע ה ןויער ,רבכ הז בלב
 םירבדמ םג ולחה זא .העיתר לכ אללו ,הרהמבו ,םמצע םה
 םחישל רבדה יהיו .םמצע ןיבל םהיניב ,םר לוקב ךכ לע
 תומד לטרועמה ןויערה שבל ןכ םימיה ופלחש לככו .םוי םוי
 ,קוחצ ךרד ,וכינ םעפ .ףסכנה ,בורקה ,ירשפאה השעמה
 םיליטמ דציכו .ןושאר עסי ימ םתשולש ןיב לרוג ליפהל
 היהו ,ארמג ףד םיחתופ :רמוא הווה — ? לרוג לארשי ירוחב
 דחא לש ומש ליחתמ הב רשא תואה ושארב תססונתמ םא
 תויהל חמצ המלש לע לרוגה לפנ ךכו .ןושארה אוה ,םהמ
 לפוה לרוגה יכ ףאו .לארשי־ץראל קסנולפמ ןושארה הלועה

 .תוניצרה אולמב הילעל ומצע ןיכמ ליחתה ,קוחצ ךרד

 םימיל לארשי ימש תא רידקה רשא ,רבדה הרק םייתניב
 .םיבר

 לש ותלחמ לע תועידי עיגהל וליחתה םימיה םתואב"
 ויה םוי םוי .דאמ תוגיאדמ םימיה תצורמב ושענש ,לצרה
 ¬סומה םינותעה תא לבקל ראודה דיל םיפסאתמ וירבחו .ש
 הדרח ונימיב שי דוע םא אוה קפס .ובצמו ומולש לע םיר
 ,הבהא־תדרח וז ,דתיה .םצרענ םולשל םדא־ינב לצא תאזכ
 הרושק התיה אל איה .התעדל םילוכי בל־ירוהט קר רשא
 והובהא .יתרבח וא ירסומ ץחל םושב ,האנה תבוט םושב
 /םיבאז ןיב הרוזפה השל ןמאנ העורכ ,םייניע חקופכ ,לאוגכ

 ותיילע" רופיסב איבל המלש בתכ הלאה םירבדה תא
 ההימכה םלוע לא וב ץיצהל בנשא חתופה /שיל םולש לש
 .ויתובא ץראל ותולג תרייעב ידוהי ריעצ לש הגרעה טטרו
 לש םיבורקה םהירבחמו "ארזע" תדוגא ירוחבמ ,קסנולפ ןב
 רחסב תונובשח האור — היה ״רעביירש״ ,ויבא .הידסיימ
 םאה הצלאנ ,עפשב היוצמ ,דתיה אל ותסנרפש ןוויכו .תורעי
 שרדמה־תיבב דמל ןבהו ,םתיבב םהל רשא היפאמה תא םייקל
 ,לצרה תומ ימשר .רונתה דיל תובורמ תועש דבע ןמזב ובו
 עזעזמה ערואמה םשורל הצממ יוטיב םה ,ורופיסב םילולכה
 דוע ולכי אל ותלחמל םינורחאה םימיב !הרייעה ייחב הזה
 .תועש עבראו םירשעל תחא ןותעה לש תועידיב קפתסהל
 ומלישו) ףרגלטה ךרד בצמל ולאשו תוטורפ םהיניב ופסא
 הרושבה העיגה רשאכו ."הריפצה" תכרעמ תאמ (הבושתה דעב
 רבע־קמח ךיא שח אל םולש .המולהמכ םהל ,דתיה ,הרמה
 ףדרנב ץר אוה .תונרקסב וב םיטיבמה םישנאה ןיב ,תובוחרב
 ,תיבה ףס תא רבע ךא .דצ לכמ ול ברואה רתסנ ביוא הזיאמ
 תיבב .ומצעב טולשל תלוכי ילב ,הקונח יכב־תלליב ץרפ
 היה אל תיבה יגב תולאש לעו ,הרק המ ועדי אל ,הלהב המק
 םג העיגהו ןיע־ףרהכ הטשפ העומשה ךא .הלמ תונעל וחוכב
 וניאש ימ לע הכובה לכ :הלצא היה לבוקמש ,םאה .ותיבל
 תאשל הלכי אל — ,החפשמךב לע הכביש ופוס ,החפשמ־ןב
 באה .תיבה־ינב לכ לע ןוסא ןימכ התוא התאר יכ ,ותללי תא
 רמוחכ םיהולא ידיב ונלוכ" :ועיגרהלו ובל לע רבדל הכינ
 היה ךלמה דיד י יכבב ררמנ המו ןנולתנ ,דמ — רצויה דיב
 אבשכ ךא ,היה הליח דוע לכ ונב לע רפאב שלפתמו הכוב
 ומצע םולש /דוע הכב אלו דידיו וינפ תא ץחר ,וחקלו תוימה

 ,וינישב ויתפש תא ךשנו רבגתהלו קפאתהל הצר אוה ףא
 דע ,וירחאלש הלילהו םויה ותוא לכו .והקיגתה יכבה ךא
 ...ויתועמדב ורכ תא כם.דו ותטמ לע ץבר ,טעמכ רקובה רוא

 ויתווקת תא הלתש ימ לכלו תונויצל םיער םימי ואב זא
 — ״תובבלל רדח שואיי ,ךעד רואה ,וצצוק םייפנכה״ .הב

 סנ" לע רפסל ואובב תאז הפוקת לע ןוסלנצכ .ב בתכ ךכ
 םימלש תונחמ לש תוררופתהו הגיסנ הלחה /הינשה הילע״ד
 העונתל ואב הבזכאה םע דתי .תונויצה לגד לא וקעזנ רשא
 ,םייניצר םישעמ שורדל העדי אל איה יכ ,לודלדו ןוזר ימי
 .הלואגה ידיל איבתש הלועפה ךרד תא תוותהל העדי אל
 ברקב הררועו םילג תאזה העונתה התכיה םייתניב םלוא
 ,םיכוכנ ,דלא ודמע התעו — הלואגה ןואמצ תא םינומהה
 .םדאלו ידוהיל הלואג וזמר רשא ,תורוא יצוגצינ םביבסשכ
 ,הבש תודהיה רואמ לכ לע ,הילודג לכ לע ,תינויצה העונתה
 תא תולגל עדי אל םעה־דחא םג .תאז חיטבהל העדי אל
 ,בייחמ ,עבות לאידיא םתושעלו תונויצבש םייניצרה תוחוכה

 .תושק תווצמ ליטמ

 ;הזוגנ ,הספ תונויצב הבחר הווקת לכש העשב״ ,םלואו
 העשב ;הנחמה ןמ גוסנ ליחתה ולוכ ירבעה רעונהש העשב
 ,ןויצ תביח — תינגרואה תונויצה ןויער לש תודוסיה לכש
 ותואב ;םילטבתמ וליחתה — המדאה תדובע ,ןושלה תייחת
 ,שלחו ןטק דירש ,הנחמב ןטק דירש סנ הזיאב אצמנ עגר
 וברקב אצמ הזה ץמוקהו ,םוהת יפ ירבע לע ומצעב דמעש
 ,הבשחמה ןמ עבנש זוע אלא ,ןוחטבו הנומא אל — הגושמ זוע
 וגל ןיאש הירוטסיהה הרזג םאו ,םינורחאה ונחנא ילואש
 הכרעמה תא םלואו םינורחאה אנ היהנ — המוקתו דיתע

 .בוזענ אל

 ¬שיצראה הבוזעה תא בעתל — בועית לש תוררועתה המק
 דרמ םק .תינויצה העונתב ןוצרה ןויפר תא בעתל ,תילאר
 ,בוגמור תיב תוצירע דגנ אל ,תויוכלמ דובעיש דגנ אל —
 דלונ הבש העונתב אלא ,םללכב הרבחה ירדכ דגנ אל םג
 תורפסב ,תידוהיה היצנגילטניאב ,תינויצה העונתב ,הזה רודה

 ."םייחה יחטש לכב םוצעו ףיקמ דרמ — תירבעה

 ¬ארטהו .דחיימ לזמב האב איה .הינשה הילעה האב זא
 .המואב חיכ התוא התשעו השביגש איה ,התוא הוולמה תויג

 :רומאל בותכ ,שיל םולש לש ותיילע רופיס ךשמהב

 ,הקספ אלש קר אל — לארשי־ץראל תולעל הקושתה״
 ."הלועפ רתי העבת אלא

 .לודגה אלפה רבד לולכ הז טפשמבו

 התומכ ,דתיה אל רשא ,רתויב הלידגה הסיסתה תפוקת"
 •"וסיגה ימוחתב םינותנ ויה םידוהיהש ןמז לכ ,הלוגה ייחב
 לש היתודוסיו היתורוקמ תא ןיקגבט .י רידגה וללה םירבדב
 תורודה לולסממ לוכה גרח תאז הפוקתב" .הינשה ,דילעה
 וצרפ םכותמו ,לודג הלאש ןמיסב ודמעוה םייחה לכ ,עובקה
 .םירחא םייח*י םירעתסמ ,םיאולכ תוחוכ הברה םואתפ

 "...בחרמל

 בי
 רשא /ארזע" תדוגא ידסיימ תשולשמ דחא ,חמצ המלש
 למגש ןויערה תמשגהל ןושארה תויהל לרוגה לפנ וילע
 אוה .וילע לטוה רשא תא םייק — ,רמה הדנגוא םייב םבלב
 ילבו וירוה ןוצרל דוגינב .השעמל תולג לוע קרפי ןושאר םק
 הרייעה ןפ הקחרמ רשא ,הרזומהו הרזה ץראל גילפה םתעידי
 .הלואגה ןפ דובעישה קחרמכ םהה םיפיב היה דוע תידיהיה

 רשא הקצומ הטלחהל יהיו ןייערה למג דחא םויב אל
 הפצמ יטבלו םיבר שפנ יייגיע הל ומדק .הריזחהל דוע זיא
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 לבקל הרוקת־ לכ התיה אל רשא ,םירוההו תיבה יפלכ םיבואכ
 דוביא השעמב םהיניעב היה יכ .הזכ דעצל םתמכסה תא

 .תעדל
 לכב וממוקתה רשא ,םירוהה לש םתור ךלהו םתדמע תא
 םהינב תשירפ לש הנכס ,תכלוהו תרבוגה הנכסה דגנ םחוכ
 :שיל םולש לש ויבא ירבדב תוצמל רשפא — ,םתיבמו םהמ
 לארשיידרא תא בהוא ינאש ,תמאב התא בשותה —
 לע םיאיבמ "םיטסינויצ״ה םתא אלא ,אל — ? ךממ תוחפ
 םידוהיל היה המ יכו .ארונ ןוסא לארשי לכ לעו םכמצע
 ?רקשה יחישמ לכו יבצ יתבש ירתא ,"אביזוכ-רב" ירחא
 ונתולכל ונילע םידמוע םוי-םוי ? םימש ימחר ילב ונא המ
 אוש — תיב הנבי אל ׳ה םא״ .םדימ ונליצמ ה״בקה ךא
 ךותמ ףסכה תא ךממ ענומ ינאש בושחת לא ."וב ויולב ולמע
 לכ םע .יל ותוא ריזחת אל ןפ ששח ךותמ וא וילע סח ינאש
 ךתבוטל יכ ,יתעדי וליא הנהכו הגהכ ךל ןתונ יתייה ,יינוע
 ,ךאישהל ידיב םיהלא עייסי םאו .ךל תונותנ יתובשחמ לכ .אוה
 ,ךנעמל תובוחב עוקשל ןכומ היהאו ללכ ףסכ לע סוחא אל
 ,ךתערב תוארל לוכי יניא לבא .אוה ךלש — יל רשא לכ יכ

 ."הלאכ תוגועגש־ישעמ ךל תושרהל לכוא אלו
 היה דימא רחוס ,ללכ ינע היה אל חמצ המלש לש ויבא
 הנוש ותדמע .רתיה אל ןכ יס לע ףאו — םיסכנו רשוע ולו
 לשב ירפ התויה דע הטלחהה רענה בלב הלמג רשאכו .וזמ
 ,וינפל תרחא ךרד דוע האר אל — ץעה לעמ ומצעמ רשונה
 ויבא וחלש רשאכ ,דחא םויו .רשוכה-תעשל הפיצ אלא
 לבורה תואמ שולש תא ומצעל לטנ — קנבב רטש תודפל
 החילס םהמ שקבמ אוה ובש ,וירוהל בתכמ וחינהבו ,ודיבש
 אלב (1904 — ה״סרת תליחת) הרייעה ןמ קלתסה — הליחמו

 .הדירפה תכרב אלבו ךרדל הדיצ

 אוה הגופ ןאל ? תזעונה וכרדב ןושארה ודעצ אוה המו
 — ?םיקחרמל גילפי םרטב עויסו דודיע שקבל לכ םדוק
 ווט דחי רשא ,ץרג דוד לש ורדח לא ,אב אוה השראוול
 םג הנושאר הבחת שמיש הז רדחו .םיבר םימי םולחה תא

 .ויתובקעב םיאבל
 .המוצע התיה ןושארה ןושחנה לש והשעמ תעפשה ,ןכא
 יקידצמ ןיב חוכיווה רעסב הרייעה לש הללחב רשא דועבו
 םבל תא וצמיאו םתמוק תא ופקז — ויעישרמ ןיבל השעמה
 םשפנ תא וניע םירתסמבו תודיחיב רשא ,הלא לכ השעמל
 תואל ופיצו ובשי התעמ .תאצלו ץורפל ,םמצעל ךרד תשקבב

 .ץולחה םרבחמ
 הבותכ ,הרצק ראודדויולגב אב אוה .אב הווקמה תואהו
 ,איבל המלש לש ורופיס רוביג ,שיל םולש .הלוכ תירבע

 :ךכ רפסמ
 ~תועמד לש קודו תורושהדוטעמ היולגה תא ארק םולש"
 .לוכי וניא רתוי .תיבש ארוקו ןבגנמ אוה .ויניעב דמע ליג
 ץר אוה .ותחמשב וירבח ראש תא םג ףתשל חרכומ אוה
 התע םג היה לוכה תורמל רשא ,שרדמהדויבל הוואג-אלמ
 קיפסה םרטב דועו .וירבחמ םידחא אצמ םשו ,םהל זכרמ
 עגר־ךבו ״!.א תאמ היולג םירבח״ :קעצ ,ופס תא רובעל
 ליחתהו םילספסה דחא לע דמעו ץפק אוהו ,לוכה והובבס

 :םהינפל ארוק
 יבתכ תעשב ,התע .ןויצלךושארב יננה !םולש ,ידידי״
 םיתחוורה רשא םינושארה םיקילשיבה ינש ינפל םיחנומ ,ךל

 ."ךכמ יתחמש הלודגו .ידי ומב
 תושגרתהב ושיגרי אלש ,לעתשמכ ומצע השע ארוקה

 :ךישמהו ,ףאה ישרשל דע התלעש
 יננה רקובהדוחוראב .ונצראב תויחל םילוכי ,ןכ יכ הגה"
 ץראל ואב םה םג רשא ,םירבח רבכ יל שי .םיתיזו םחל לכוא
 דגב םוחלל הדוגא ונדפי םידחא םירומ דועו ונחנא .בורקמ

 .ירבעה רובידה דעבו הבשומב ררושה יתפרצה רובידה
 ."הדובע ךל היהת ,הלע .גאדת לא ,התאו

 םלובג היה התעמ רשא ,םיקחרמל ןוימדה גילפה ךכ
 םירוחבה ולחה דחא דחאו! .לארשי־ץראל — טלחומו רורב

 .החרזמ םהינפו הרייעה ןמ םיקלתסמ קסנולפמ

 התמדא ידבועמו תרניכ הבשומה ידסייממ ,הנשבכ קחצי
 םהרבא ן דורתדיעמ ,(איבל) ץיבוקבל המלש ;הזה םויה דע
 ןרק ידבועמ ,(הגוי) ביוט אפיל ; ל״למ רפכמ ,(ןמלוו) שירעב
 תא ושע םירתסמבו אבחהב .םתומכ םירחאו ;הינמאנו דוסיה
 םייח תכפהמ וב היה םהמ דחאו דחא לכ יבגל רשא ,השעמה

 .לרוגו
 הילעה יצולח לש הנטקה הרובחבו בר ןמז רבע אלו
 הרהמבו דבכנ רפסמ קסבולפ יבב וויה לאדשי־ץראב הינשה
 ןילופב קסנולפ אל" :הרוגש הרמיא התוכז תא הל התנק

 ."קסבולפב תנכוש ןילופ אלא ,תנכוש איה

 ¬תנש ,"לארשי-ץראמ בתכמ״ב זא בתכ יקסנליימס השמ
 ריע שי" :(1908) ״קלאפ עשידיי סאד״ ינויצה ןועובשב םסרפ
 תודלותב העודי הביא ,ינרובס ,וז ריע .המש קסנולפו ןילופב
 האיצוה אלו זכרמ התיה אל םלועמ — תינויצה העונתה
 ."םירוטאטיגא" וא "םישרומ" אלו םש יעודי םינקסע הברקמ
 םילעופה תעונתב היסור ירע לכמ רתוי הנייטצה וז ריע אקוודו

 .הנורחאה
 -ץראל הלש רעובה תא קסבולפ תחלוש תודחא םינש הז
 טעמכ :תובוט תולעמ המכב םיגייוצמ קסבולפ יצולחו .לארשי
 "בש םיבייוצמב םה םלוכ .לארשי־ץראב תבשל םיראשנ םלוכ
 םלוכ .בוט רתוי וא תוחפ םירדתסמ םלוכ טעמכו .םילעופ
 תוירואית אללו תוהובג תוזארפ אלל םיבוט םינויצ םיראשנ
 לארשי־ץראל המתו הטושפ הבהא חוכב קר ־— תולתופמ
 .תורחאה תולועה ברקב תונייטצמ קסגולפ תונב םג .הדובעלו
 שיא םירשעמ הלעמל רבכ םינומ קסנולפ ינבמ םיצולחה
 ."התא תוותשהל הלוכי הניא תרחא ריע םוש .דוע לדג םרפסמו

 ץיקמ לחה םתעפשה .רתיה תרכינו םרפסמ לדג דוחייב
 ןושארה ץולחה תא קסבולפ החלשש רחאל יצחו הבשכ ,ו״סרת
 םילוע תרייש תחא הרובחב לארשי-ץראל התלע זא .הלש
 זכרמב :הבכרהבו הרפסמב םהה םימיב ליגרה רדגמ תאצוי
 היה םישימח ןבכ ,ותיבו קיזייא החמש ׳ר ־— הרובח התוא

 .הרשע-עשתה ותבשב ץרג דודו ,םימיה םתואב

 ץיק ותוא אב רשא ,חמצ המלש םג תינש הלע םתא
 וויק דוע םבל רתסבש ,וירוה תשקבל ,התיבה רצק רוקיבל
 ובתנ ,וז םתווקתמ ושאובשמ םלואו .םתא ראשיי ואובב יכ
 .םולשל והוכרב םג התעו והשעמל םתמכסה תא הרירב-תילדב
 "ריעצה לעופה" תגלפמ רבח זא רבכ■ היה חמצ המלש
 דחא אוהו ,(1905 תוכוסב) לארשי-ץראב םייתניב הדסונש
 ץרג דוד ורבח תא .הידסיימו הימזוי לש הנטקה הרובחהמ
 ¬לנה םיחוכיווב .םייתניב ופירחה תוידמעמה ויתועדשכ ,אצמ
 תלועפב ףא .ינוציק ירוטסיה טסילאירטמכ הלגתנ םהיניב םיבה
 םילעופה ץמוק תא תיבשהל חילצה .ליח השע ולש תותיבשה
 תא החלש רשא ,דמלמה תשא לש הגירסל הכאלמה-תיבב
 ׳ר" תאמ םינונחתב שקבל רודגיבא ׳ר לש ותיבל הלעב
 וכבתסנ שממ םתיילע ברעב .הדובעה תא ריתיש "ל׳דוד
 התיבש ללגב קיזייא החמש ׳ר לש ותיבב ךרדל תונכהה ינינע
 אלו ,לחר לש הליעמ תא רפת רשא ,טייחה לצא הזרכוהש

 .התיבש יריפמל קקדזהל אלא תרחא ךרד התי״ה
 לארשי-ץראמ ירמגל תורחא תועד ותא איבה חמצ המלש
 אל ןכ יפ לע ףא .הבש "ריעצה לעופה" ידסיימ תרובחמו
 הנמנ ומש רשא ,ץרג דוד .םיינשה לש םתודידי המגפנ
 :ץראמ חרואה ,ורבח תא חלש ,תשלובה לש הרוחשה המישרב
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 תורבק-יתבב תויאשח תופיסאב ץראה ימשרמ תוצרהל ,לארשי
 רבד דחי ומזי ףא .םישוטנ תורעיבו םינגב וא ,םיקחורמ
 .טרופמב ךכ לע חחושל וברהו לארשי־ץראב ןותע תאצוה
 ¬מאה תגשהל השעמ ושע אלא ,דבלב תוחישב וקפתסה אלו
 ,למנה ריע הסידואב הריישה בכעתהבו .ךכל םישורדה םיעצ
 ושקיבו םש ןויצ־יבבוח תכשל לא ורס ,היבאב ודרי םרטב
 וינפל ועיצה ףא ,ל״ז ןיקשיסוא םחנמ לש וינפ תא תוארל
 תמקה םשל ,תונמוזמ םיתעל םינולע תאצוה — םנויער תא
 ,תופי םינפ רבסב םלביק ןיקשיסוא .הלוגהו ץראה ןיב רשק
 ,םהל ןתנ אל ףפכ — וז השיגפ רחאל ושאונ םנויערמ לבא
 םמסרפי אוהו וילא בתכב םהירבד תא וחלשיש עיצה אוה אלא

 .ויניעב ואריי םא

 ייחב םיעירכמה םידעצה דחא התיה אבא־תיבמ הדירפה
 :בותכ באה תומ םע יפרגויבוטבאה בתכמה ותואב .דוד

 םיכסה אל — ילש תונויצל םזילאיצוסה תא יתפריצשכ״
 .׳בטומל יתוא ריזחהל, הסינ אלו דגנתה אל לבא ,יתא אבא
 ¬וביצ תונקסעב ךכ־לכ קוסעא הז יליגבש ,הצר אל םנמא אוה
 ¬ינוא רומגאו טנדוטסל היהאש — היה ולש לאידיאה .תיר

 לע ץראל תולעל יתטלחהש ,ול יתעדוהשכ רעטצהו הטיסרב
 ,השק הבזכא וליבשב *רתיה תאז יתטלחה .לעופ תויהל תנמ
 .יל עירפה אל םלוא .םסרופמ דמולמל היהאש הוויק אוה יכ
 רדיסו ץראל תולעל םישורדה םיעצמאה תא יל ןתנ אוה ,ךפיהל

 ."העיסנה תא יל

 בא שדוח ימימ דחא — הדירפה םוי היה רעוסו שגרנ
 ימחלה״תיב לחר לש הבתכמב םשרנ הזה םויה רואית .ו״סרת
 תנידמ וב הזרכוהש םויב ,ןוירוג־ןב דוד ,תודלימ רבחל

 :לארשי

 וידרה דיל ירוטסיההו לודגה ישש םוי ותואב יתבשי"
 ךיסמ תאצויה הלמ לכל םעופ בלבו טטר ךותמ יתבשקהו
 םיעברא ירחא םנמואה ? םנמואה .ליג תועמד וגלז יניעו
 ונמלחש תומולח ומשגתנ הצרא וגתולע םוימ הנש םייתשו
 •*רייע תא ונבזע םוי ,רבעה תנומת המק ינפלו ? תודליה ימימ
 .דרפיהל ואבש םידידיו םיבורקמ המוה תיבה .קסנולפ ונת
 "העובש״ה תא ונרשו חרזמל ונינפו םלוכמ ונדרפנש ירחאו
 םויה היה הז .ונלוכ תא הפסא השודק וזיא ,תושגרתה וזיא —

 "...ה ל ח ת ה ה — ונייחב לודגה ןושארה



 תונררכז רורצ
 םירשעה האמה תישארו ט״יה האמה יהלשב קסנולפ

 שימלח .מ םשר / רגירק לארשי ׳ר םע החיש ךותמ

 יאקסנולס ןתח בולוקוס םוחנ השענ אל עודמ

 ראופמה הרבע תובקע רחא יתיקחתה םיבר םימי
 ¬אב יתעגה ץראה יכרדב ידודנב .תידוהיה קסנולפ לש
 ירברפמ דחא התע איהש ,םינג־ןיע לא תותבשה תח
 •ריע לש רברפ םינג־ויע .דתיה דימת אל ךא .הוקתדזתפ
 ¬שב המסרפתנ רשא ,וז הנוכשל הל הכורא הירוטסיה
 ¬סונ איה .לארשי־ץראב ןושארה םילעופה־בשומכ התע
 הבו היסורמ "ןויצ יבבוח" ידי-לע 1906־ב דוע הד
 ־ןיע לע .הינגדל רבע םרטב ןודרוג .ד .א לעפו דבע
 ־תנ הבו ,ולש ךאכמו ןאכמ״ב רגרב .ח .י בתכ םינג
 תעונת לשו םילעופה תעונת לש םילכ הברה ולשח

 .ץראב תיאלקחה תובשייתהה

 ¬יקש ףירצ יתאצמ םינגךיע לש קיתעה הקלחב
 לע רבכ דמע ףירצה דיל םנמא .לופנל םיטמ ויתור
 ¬ונל םירודיסה בטימב דימצמ ,האנ ינרדומ ןיינב ולית
 ןיינבב רודל וסנכנ אל ןיידע םיריידה לבא .וירייד תויח
 ורבע וב רשא ףירצה תא שוטנל לק אל הארנכ .שדחה
 םהיתואלתו םייח למע רשאו תורישע הכ תומוח םהילע

 .ןשוימ םילבה וילתכ ןיב םילפוקמ

 אוה התע .ומצעב רגירק לארשי ׳ר חתפ תלדה תא
 בשה ונקזש ,רכיא לש דבכו לברוסמ ףוג לעב ,שישי
 ןניא ןיידע תוימרגה וידי לבא .ויתודימ לע ול דרוי
 ,ונב םע ןאכ אוה ררוגתמ .סדרפבו ןגב הכאלממ תולטב
 םג םיחרוט םה םמצעבו ,תואלקחל דירדמ שמשמה
 תפפוא תיצולח תישארב תרמוא .תיבה קשמ לוהינב
 ,םהב דיעמ ויבשוי לש ךרה םגזמו הזה לדה ףירצה תא
 ¬כה םה םירודח םישמ ילב יכו םקלחב םה םיחמש יכ
 למעה ךרדב םתוקיבד תוכזבו םתומכש תוכמ יכ ,הר

 .ועיגהש המל םעהו ץראה ועיגה ךרפמה

 לע בשי אוה .תופי םינפ רבסב ינלביק לארשי ׳ר
 תעדל שקיבו עוערה ןחלושה דיל טושפה ץעה לספס

 ונממ עומשל ינא שקבמ יכ ,ול יתרמא .יתלאשמ תא
 דוחייב .ונלש האמה תישארמ קסנולפ לע תונורכז תצק

 הדוגא םע רושקש המו "הקס׳וקאלוק״ה יתוא הניינע
 .וז הרחמ

 םינש שמחו םישימחכ ,התע רוכזל לכוא המ יכו
 ־לע־ףא ךא .סוסיהב לאש — ז יריע תא יתשטנש רחאל
 המכ תולעהל לדתשא ,תאבו תחרטש ןוויכ ,רמא ,ןכ־יפ

 .ןיינע םהב אצמת אמש .םיטרפ
 חתופ — 1906־ב ,ו״סרת תנשב הצרא יתילע —
 שיא היה אל קסנולפב — .ורופיס תא רגירק לארשי ׳ר
 ךכב היה ןכש ,"הקטוקאלוק" םשה תא זא דוע ריכזמ
 םעפ עסנ ה״ע יבא יכ ,ינא רכוז .יאנגל םעט םושמ
 ותב ,ןמרפאק לטאמ ליבשב ךודיש ןיינעב קצולפל
 לודג רחסמ־תיב לעב ,ןמרפאק בקעי ׳ר לש הדיחיה
 אלא רחא אל היה דעוימה ןתחה .קסנולפב םיגיראל
 שקיבשמ .קצולפב דמל םהה םימיבש ,בולוקוס םוחנ
 :קצולפב ול ורמא ,ןנד רוחבה לש וביט המ ,תעדל יבא

 ,םכלש "הקטוקאלוק״ל דחא דמעומ דוע םתא םיצור םא
 תא רפיסו התיבה יבא אב .הזה רוחבה תא םכל וחק
 היהש ,ןמרפאק בקעי ׳ר עמששמ .הלכה יבאל רבדה
 ,םינפ־תרדה לעבו גלפומ ןדמל ,וימעב לעב ,רישע ידוהי
 ינא ימצעל םג .הצור יניא" :רמא ,יבא ירבד תא
 הנתחתה ותבו לטבתנ ךודישהש וילאמ ןבומ ..."ששוח
 ,םינבה ינש ודלונ םהלו ,הבאלממ רדורב ןנחוי םע

 .רדורב והיתתמו עשוהי

 ,"הקטוקאלוק" םשב הל וארקש ,תאזה הדוגאב
 .ץרג הירא ׳ר ,קחצי לש ויבא ,םיובנירג עשוהי ויה
 ¬נסה) ןמרבליז ריאמ לארשי ,ןוירוג־ןב דוד לש ובס

 .ןמטכיל שובייל דו (רלד

 "םיתב ילעב״ל הכאלמ ־ילעכ ןיכ

 -ילעבו הכאלמ־ילעב ןיב םיסחיה זא ויה המ —
 .יתלאש — ז םידגנתמו םידיסח ןיב ,םיתב

 .קסנולפב הכאלמ־ילעב הברה ויה םהה םימיב —
 לבא .ב״ויכו םינעבוכ ,םירגנ ,םיטייח ,םירלדנס ויה
 ומשש דיחיה יאנבה .תואיצמה־רקי היה ידוהי יאנב
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 ויחאש ,ןימאק שרה השמ היה קסגולסב זא םסרפתנ
 ,ןיירוא־רב היה שרה־השמ .תואובת־רחוס היה םהרבא
 גר דובכ וב וגהנ תוירבהו הרומחבכ הלקב קדקדמ
 תכאלמב וקוסיעש וב היה רכינו ,היה אל דיסח םנמא
 ומחל תא איצוהל הפיאשו הרכה ךותמ ול אב תואנבה
 ,ןהכ ס׳עלעשטיא שריה םייחהו אוה .םייפכ־עיגיב

 ,רלדנסה ןמרבליז ריאמ לארשי ןכו ,ןהכ השמ לש ויבא
 .םידבוכמ םיתב־ילעבכ ריעב ובשחנ

 םיללפתמ ויה ריעבש םידבוכמה .םיתבה־ילעב בור
 ¬אה שרדמה־תיבב וליאו ,(ימדקה) ןשיה שרדמהדויבב

 תיבל והיעשי ׳ר ודסיימ םש לע ארקנ היה םעפש ,ירוח
 ־שרה .שובייל ,יכדרמ) םיחמצה םיללפתמ ויה תמצ
 שרדמה־תיבב .ריעה ידבכנמ םידוהי דועו (אבא־םייח
 רתוי םימדקתמה םיללפתמ ויה ןהכ קחצי לש ישילשה
 שרדמה־תיבב .םהה םינמזה לש "היצנגילטניאה. וא
 םינויצהו םידיסחה ןיב תונושארה תובירמה וצרפ הזה

 .ריעבש

 וב רשא רוג ידיסח לש "לביטש" קסנולפב היה
 (ןוזרתסא) טחושה בקעי קחצי ׳ר םג םיללפתמ ויה
 ־יאריו םיגלפומ םינדמל םהינש ,קיזייא החמש ׳רו
 ¬רוג םה תונויצל וספתנש רחאל ךא .םיקהבומ םיימש
 קחצי ׳ר) לביטשה ןמ םיאנקה םידיסחה ידי־לע וש
 ףיטמ םש השענו הקירמאל זא רגיה ןוזרתסא בקעי

 .(תסנכ־תיבב

 "ארזע תדוגא״ו "ןויצ ילעופ"

 םינושארה תונויצה ינצינ תא התא רכוז אמש —
 ?וחמצ ןיינמ .קסנולפב

 לצא הררועתנש ,הלכשהל היטנה האב הליחת —
 ¬שמ םתואמ הארנכ "וקבדנ" םה .שרדמה־תיב ירדחב
 -עשתה האמב דוע קסנולפב חסה אלש ,םישישק םיליכ
 לא תופרטצהל ןמזה תצורמב הכפהנ וז היטנ .הרשע
 קסנולפב תמייק התיה ןויצ־תביח .תינויצה העונתה
 קסנולפב ץצ זא .םיידיסח־אלה םיגוחב ןכל םדוק דוע
 ¬ומה לש ףוריצ אלא היה אלש ,"ןויצ ילעופ" םשה םג

 -ילעב םג זא ופרטצה תונויצלש הדבועהו תונויצ גש
 .הכאלמ

 תדוגא קסנולפב הנגראתה םהה םימיב יכ ,ינרכוז
 ¬מו שרדמה־תיב ירוחב רקיעב ויה הירבחש ,"ארזע"

 ־יטושפו הכאלמה־ילעב ןיב תעד ץיפהל ,דתיה התמג
 ¬ודמכ היה וכרועש ,תע־בתכ זא עיפוה השראווב .םעה
 ידכ השראוול וילא יתחלשנ ינא .ןמסטרוו ר״ד ינמ
 הליחת :יל רמא אוה .הדוגאל ״המארגורפ״ ונממ לבקל

 ...המארגורפ לע רבדנ כ״חאו הדוגא ודסיית

 לש קסנולסב תינויצה העונתה יגיהנמב ויה ימ
 ?םהה םימיה

 סוניכש יסכ ,"ןיקיזנ תובא" העברא זא ויה —
 ׳ר ,קיזייא החמש ׳ר ,ןידג רודגיבא :םיאנקה םידיסחה

 .הסשי יכדרמו טחושה קחצי בקעי
 ? םהה םימיה ןמ םידמלמ הזיא רוכזתה —

 ת דמלמה לצא דמל ןוירוג־ןבש ינא רכוז ,ןכ —
 היה (רגירק) דמלמה היבוט ׳ר ידה .השטיא־לאוי
 אב אוהש יל המדנו חמצ תחפשמ ינב תא דמלמ
 הלוכ יתחפשמ האב .העוט יניא םא .אטילמ קסנולסל
 ־חרוא תא םעפ אל הקחמ היה רוכבה יחא ןכש ,אטילמ
 .הריכהל רבכ יתיכז אל ינא רשא אתבס לש הרובה

 .תיאטיל תילאמש ןישב הרוביד היה ןכאו

 םידגנתמל םידיסח ןיכ

 זא תובירמה ויה המ ,לארשי ׳ר ,רוכזת אמש —
 ?ריעב םהגנתמו םהיסח ןיב

 חסונ יניינעב לכ םדוק ,תונוש תובירמ ויה —
 רוסא רשע העשה דע :הרשפל ועיגה ףוסבל .הליפתה
 העשמ קרו .םידיסחה חסונכ דדוה״ב ליחתהל היה
 ¬תהל םידיסחה ואב ןכש ,הז הליפת חסונ רתוה רשע

 .םידגבתמה ןמ רתוי תרחואמ העשב ללפ
 שרדמה־תיבב הצרפש ,תרחא תקולחמ םג רוכזא
 תשוחנה־תושרבנ תא ףילחהל ךרוצה לשב ירוחאה
 םיתבה־ילעב .(ןפמאל־ץילב) תוקיזבמ טסנ־תורונמב
 ׳ר היה "ןכסהמ״ה ולאו יוניש לכל ודגנתה םיקיתווה
 םעליש) חחפה םלושמ לש ויבא ,ןירב (ךונח) ךענעה
 דוע התלתנ תשרבנה יכ ,ונעט םידגנתמה .(רעכעלב
 ופסכב שרדמה־תיב תא הנבש ,חמצ והיעשי ׳ר ידיב
 לע םידגנתמה לש םדי ,דתיה בר ןמז ןכאו .וידי ומבו
 הנסימה לבא .לודגה בורה ויה םהש םושמ ,הנוילעה
 "תוחילס״ל םיללפתמה םעפ ואבשמ :עיתפמב אב
 ־א״ה הרקש ואצמ םה ,הנשה־שאר ינפל "תירב רוכז"
 התיה שדוקה־־ןורא ינפלש תשוחנ,ד־תשרבנ םוקמב ."ןוס
 ראב שרדמה־תיב תא הפיצהש הלודג קזב־תרונמ הדלת

 ...םלש היה םינכפהמה ןוחצנו גרה הר
 ינורמק תא םיראתמ וקדוב ףסוי לש וירויצ ,בגא
 ¬תיבב עורקל ןירב ךונח שקיב םימיל .הזה שרדמה־תיב
 .םינטקה תונולחה םוקמב רתוי םילודג תונולח שרדמ,ר
 םג ךונח ׳ר חצינ ףוסבל .םינרמשה ודגנתה ךכל םג
 הדמע •שרדמה־תיבב ועבקנ םישדחה תונולחהו הזב
 ויה :וללה ויתותחצנב תדחוימ "תוכז" ךונח ׳רל ול
 "ענכשמ קומינ" ושמיש רשא ,םינתרבג םינב המכ ול

 ...םינכסהמ־יטנאה וידגנתמ דגנ ויתוכרעמ לכב

 ז לארשי ץראל םילוע דציכ

 ?ךתיילע לע והשמ רפסת ילואו —
 הצרא תולעל יתטלחהש תעב ?רפסל שי המ —
 .יבאמ השוריכ יקלחב לפנש ףסכ םוכס הזיא ידיב היה
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 .יתלוכי לע הלעש םוכס ,לבור 25,זא הלע טרופסאפ

 יתרמאו גוצרסאו ןמלז לא הליחת יתפרטצה ןכ לע
 זא התלעש ותחפשמ לכ םע דחי ,וינבמ דחאכ עוסנל
 ילא אב ,ךרדל תאצל. רבכ יתדמע רשאכ ךא •ץראל
 ,ימוקמ לע ול רתוואש שקיבו (איבל) ׳ץיבוקבל המלש
 ,ירות לע ול יתרתיו ןכאו .דיימ עוסנל סונא אוהש םושמ
 -תיבמ ,שמשה לקנעי לש ׳רנב״כ יתמשרנ תאז .תחתו
 ׳רכ זא עסנש אוה קיזייא החמש ׳ר ,שדחה שרדמה
 רוחב ,יכונא ונעסנ ותא דחי .לוכיבכ ,שמשה לקנעי
 ,"ויקטופורק" ול וארק לוכה רשא ׳ץיבודיוד םשב דחא

 ¬יבר רוחב דועו שמשה לקנעי לש ונב ,הטראווק לואש

 ־יסמ זא הכרענ טבשב ו״טב .גרבנטוס הקצרה םשב יע
 -ייא החמש ׳ר דובכל שדחה שרדמה־תיבב הדירפ־תב

 .הביסמל יתכלה אל ינא ךא ,ותיילע לגרל קיז

 ? ץראב םינושארה1 םימיה ויה ךיאו —

 ׳ר םע דחי הוקתדותפל ופימ רשי יתעגה —
 -חתפב .הצובק התואמ םילועה ראשו קיזייא החמש

 ,בואט אפיל תא /ץיבוקבל המלש תא זא ונאצמ הוקת

 הדובע־םוקמ זא רדוס יל םג .ןמש־ןבב םהינש ודבעש
 םינש .ןמש־ןבב םהה םימיב היהש /׳דיתע" ר״חהיבב
 .הדלוחל תחא הנשל יתרבעש דע םש יתדבע תודחא

 תמחלמ חרפ ינפל ,םינג־ןיעל רשי יתעגה הדלוחמ
 ־תמחלמ לש תודחא םינשמ חח .הנושארה םלועה

 יתבשיו םינג־ןיעמ ונשרוג רשאכ ,הנושארה םלועה
 .םינג־ןיעב ,ןאכ םינשה לכ בשוי יננה ,אבס־רפכב

 לארשי ץראל ןמלוו בד םהרבא הלע דציכ

 .םיקיתווה דחא םע השיגפ דועו

 ,רהצי (ןאמלוו שירעב םהרבא) בד םהרבא רמ

 שי .קסנולפמ הינשה הילעה תרובחל אוה ףא ךייש
 ,העומשה קסנולפב ויבא ינזואל העיגהשמ יכ ,םירמוא

 בשיו "העירק" ערק אוה לארשי־ץראל הלע ונבש
 םהרבא לבא .תאזה העומשה תא יתקדב אל ."העבש"

 תונש תורשע רשא שישי םדא התע אוהש ,ומצע בד
 יכ ,יל רפסמ ,וינפ יוותב קומע םיתורח השקה למעה
 לכמ .קסנולפ םע וירשק לכ תא קתינ ץראל ותיילע םע
 ¬יחיה ותוחא אלא הצרא ולע אל הפנעה ותחפשמ יגב

 לכ .ולצינש םידיחיה םהו ,1930 תנשב ,הלעב םע הד
 .האושב ופסינ החפשמה ינב ראש

 ־ןבב 'דיתע" ןמשל ר״חהיבב הליחת דבע אוה ףא
 םש ,דבע אוה ..ןיקנח-׳ץיבשובליוול ךייש היהש ,ןמש
 םגו םש םג •םינש שולש ךשמל הדלוחל רבעו םייתנש
 תואלקחב דבע ,הדלוחמ רבע הילאש ,ןויצל־ןושארב
 דבע יכרותה שוריגה ימיב .יח־ןיעל רבע 1914 תנשבו
 תנשב רשא םוקמל רבע 1920 תנשבו לדגמבו תרניכב
 דע בשוי אוה ןאכו ל״למ רפכ םשה תא לביק 1922

 .הזה םויה

 םושמ ויתעמש אלש ,טרפ ןמלוו בד םהרבא רפסמ
 ינפל םינפ לכ לע ,ךרעב 1900 תנשב דוע .וינפל שיא
 ,ןהכ לשנא' רענה רייצ ,הדנאגוא תינכות התלעוהש
 ,ופוג יצח דע לצרה ליש ונקויד תא ,ברה לש'ודכנ
 רענה ."םידוהיה*תנידמ" לש םילמב ךכ םשל ושמתשהב
 ־בתכמ ונממ לביקו לצרהל הנומתה תא חלש ו״טה ןב
 תא קוידב רכוז אוה ןיא .רכינ ףסכ םוכס ףוריצב הדות
 .ןירולפ םישימח הלא ויה יכ ול המדנ לבא ,םוכסה
 תא רכוז יחיש־שיא ."הריפצה״ב זא המסרופ העידיה
 .ןשיה שרדמה־תיבב דחי לשנא םע דמל ןכש ,הרקמה

 .יתלאש י ךתיילעל ךיבא דגנתה עודמ —

 אוה .קושה רכיכב םיגיראל תונח לעב היה יבא —
 ייחב יתלחב יכונא ולאו .םיקודאה רוג ידיסחמ היה
 אשונב םיקודאה םע םישק םיחוכיו םג יל ויה .תולגה
 ¬יבב םתא םינימאמ :םתוא לאוש יתייה .חישמה תאיב

 םירובס םולכ .תידוהי הנידמ זא םוקת יכו חישמה תא
 תבשב וקספיי זא םוקת רשא תידוהיה הנידמבש ,םתא
 ,יל בישהל תחת ?םלועה םע םירשקה לכו םייחה לכ

 ..."סורוקיפאו רפוכ ,ןימ" ינא יכ ורמא

 ?הצרא תילע דציכו יתמיא —

 י״פע ינשבכ םייח ףסוי תחפשמ םע דחי יתילע —
 תחא הנש הצרא הלעש ,ינשבכ קחצי לש הדועתה
 המלשו בואט אפיל ינפלו המצ המ׳יש ירחא דיימ ,ינפל

 .איבל

 ןמלוו בד םהרבא לש ותחפשמ ינב ובשי ונביבסמ
 ,תלחה אבא לש ורופיסמ םינהנ םהש םהב היה רכינו

 ־יצע ףקומ ,תירפכה ותלחנ לע הזה םויה דע בשויה
 ילועמ רחא ץולח תבריקב ,וידי ומב וחפוטש רדה
 לש ריעצה ויחא ,ץיבוקבל דוד םהרבא אוה ירה ,קסנולפ
 היה אל אוה ךא ,ותוא םג תוארל יתשקיב .איבל המלש

 ותבו ונבש יאלקחה וקשמ ךותב אוה ףא דמועה ,ותיבב
 .וחופיטל התע םיגאודה םה



 ןוסלכימ לטומ

 ד״נרת ץיקב ןימלעה תיבב הפוחו ערילוחה תפיגמ

 תפגמ הצרפ ׳ד״נרת ץיקב ׳הנומש ןב יתויהב
 ־ינסה םיאנתה .םישדח המכ הכשמנש ,ונריעב ערילוח
 ¬יבה ,רתויב םילועמהמ ויה אל ,זא םיגוהנה םייראש

 םיחותפ ויה (קוטשניר ז״עלב ארקנה) ןיכפוש־ימל םיב
 םיימעפ וא םעפ .ריעה תוצוחב רבע ךולכלה לכו
 םיבובזהש אלפ ןיאו בוחרה תא םיאטאטמ ויה עובשב
 תא ושעו המהוזה לע םיטוע ויה תולחמ םיריבעמה

 .םהלש

 םיעצמאב הפגמה דגנ םחל ימוקמה ןוטלשה
 דויס :ןוגכ ,םיבולעו םילד םויה םיארנש םייטסארד

 תוקירז .שומישה־יתבב לוברק תזתהו ןיכפושה־תולעת

 .זא שומישב ויה אל .ט.ד.דו תוקבדיה דגנ ןוסיח

 ,ויה םידוהי היבשות בורש ,ריעב הררתשה הכובמ
 ¬ומסה םירפכלו תורעיל ואציו הובזע םיעצמאה ילעב

 .התוחפ תוקבדיהה תנכסו תטעומ היסולכואה םהב ,םיכ

 ־תודשל םבשומ תא ריבעה םיבשותה לש לודג קלח
 םשו ריעה ןמ ךרעב מ״ק 1ג/2 קחרמב (יקסאיפ) לוח
 םהל ואצמנ ןיאמ .םירוגמל דב־תוכוס םהל ודימעה
 תא םיארוקה םירכוז יאדו ?ךכ לכ תובר דב תוכוס
 תא וטשיקש תיקדיסה ירכומו םיברה םיטייחה ינכוד
 ןכא .תבשב יששו ישילש םוי לכב םהיתוכוסב קושה

 .רויד־ילהואל הפגמה ןמזב ושמיש ולא תוכוס

 ־בואה ,ללכב ומייקתה אל הפגמה ןמזב קושה־ימי
 הליפה הפגמהש ,הריעה אובל הלדח תירפכה היסול
 עיגה התואג ןמזב רשא ,םישדח תונברק םוי םוי הב
 .םיירצונהו םיידוהיה םיבשותה ןיבמ תורשעל םרפסמ

 ,אופיא וכפהנ ,שומיש אלל וראשנש ,םיטייחה ילהא

 •ךשוממ ןמזל עבק־תורידל

 ימה תונברקל דחוימ תורבק־תיב וניקתה םירצונה
 וששח אל םידוהיה ולאו דורגושיו—קסנולפ ךרדב הפג

 םש רובקל ופיסוהו ל״ר םייחה־תיב ינכוש תקבדהל

 .הפגמה תונברק — םהיתמ תא

 םיבשותה ןמ הלא לש םשפנ״תוריסמ תא ןייצל ש"
 םהמ קלחו ,םיבצמה לכב ריעה תא בוזעל ובריס רשא

 היה אל ,עודיכ .םילוחה־תיבב םיעגפנל הרזע ושיגה
 ךסחמ וקירה הפיגמה ןמזבו םילוח״תיב קסנולפב
 דבה־תיב לעב תשמיסב הקסבודז בוחרב לודג האובת

 ־יבקב יקסע ראשה ,םיליח־תיבל והוכפהו רטסאנק באז

 .םיתמה תד

 ףרשדרבש (הינמ) הרובד םירמ יתוחא רכזל שדקומ

 תלצהל וסייגתנש םינקסעה ןמ םידחא תומש
 :ינורכזב וראשנ תושפנ

 32 ןב ךא זא היהש ׳ןוסלכימ לאקזחי יבצ ברה

 ;אתמד ברל הנמתנ הפגמה ינפל םישדח המכ קר רשאו

 ףסונ ,הדוגישפ השמו ,םיובנירג םולש ׳ןירג רודגיבא

 .הדובע־ירסוחמ םה ףא ויה אלש ,אשידק הרבח ישנאל

 םילוחל הרזעב שפנ־תוריסמב םינייטצמה שארב
 ימיב ,הלילו םמויש ,החונמה ימא תא ריכזהל ילע
 ־תיבל הפגמה ןמז לכ ךשמב ןיחתור הקפיס תבשו לוח
 ¬תורה םימה •םולשת ילב םויל םיילד תורשע ,םילוחה

 .םילוחל דיחיה ןוזמהו הדיחי הפורת זא וויה םיח

 בירקה ונתיב םג :אבה הרקמה תא ריכזהל יאדכ
 רובעכ תמו הלח ילש חאו הפגמה חבזמ לע ןברק
 עגפנה תחפשמ ינב תא .םילוחה־תיבב תודחא תועש
 תרידב יוטיח תושעלו דודיב־הנחמל סינכהל וגהנ
 הוועש תמתוח םישלו ןמז קרפל התוא רוגסל ,עגפנה

 .תלדה לע

 תא לעופל איצוהל יחא תומ ירחא ונילא ואבשכ
 םייוגה ,קסנולפ יבשות לכ ודרמתה ,ל״נה גהונה
 תיבה תא :וקעצו תעצבמה הרטשמה דגנ ,םידוהיהו

 תא וצרפ םינזרגב !רוגסל ןתינ אל ונתוא ליצמה
 .דודיבה הנחמל ונתרבעה תא חוכב וענמ ןכו תלדה

 .הרטשמה הענכנ הרירב תילב

 ¬הו תויה ,םלוכ וסנכנו) םילוח־תיבל סנכנש ימ

 הרקמו הרקמ לכ לע רוסמל ווטצנ םישבוחהו םיאפור

 םישולק םייוכיס ול היה (תונוטלשל ערילוח לש
 .םייחה ןיב ראשיהל

 תחחוש דא .הפגמה י״ע ורקענ תומלש תוחפשמ
 ןבש העידיה ךילא העיגה העש יצח רובעכו םדא־ןב םע

 .סילוחה־תיבב אצמנ רבכ ךתחיש

 תוריהז יעצמא

 יריבעה .ערילוחב הלח החפשמב אוהש יכו הרקשכ
 בצמה־ליח יש ןיטקרסקל החפשמה ינב ראש תא

 .הפגמה ץורפ ינפל הר ןמז קסנילפ תא בזעש ,יסורה

 ־:ירג םולש תיבב קוריה קושה ביחרב היה ןיטקרסקה

 לוברקב יוטיח רחאל .דודיב הנהמל ךפהנ רשא ,םיוב
 היב היה (זא םייק היהש דיחיה י־טיחה־יעצמא)

 .הייעש תמתיח •קיבדה תלדה יעי ■יגסנ םיעגפנה
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 ־בו םיליהת יקרס םויה לכ ועמשנ שרדמה־יתבמ
 תוירבה ושקיב חותפה שדוקה־ןורא דיל הליפת תוקעז
 םיאפורה לע וכמס אל הארנכ .הריזגה עור תא ריבעהל
 םג םהל תורקיה תושפנה תא ליצהל וסינו דבלב

 .תוליפתב

 אל תוליפתה םגשכו םידחא םישדוח ךשמנ בצמה
 קודב רתוי יעצמא תוסנל ריעה תובא וטילחה ,ורזע
 ךרוצל .תורבקה־תיבב הפוח תדמעה :ונייהד ,הסונמו
 ,רגיחה לכימ ןתחה — ונימב דחוימה גוזה רחבנ הז

 שריה ׳ר לצא םיטוטרמס תומרע לע וימי לכ בשיש
 רמת הלכהו ,םיגוסה ןוימב קסעו ולד׳צריבז ןמלק
 ¬יפנה תלחמ :הלש הינודנהו ריעב תסחוימ החפשממ

 .ידמל רגובמ ליגב םהינש — הל

 ¬שהו םויה עצמאב תורבקה־תיבב הכרענ הפוחה

 אלו םייחה ןיב דוע ויהש הלא לכ טעמכ הב ופתת
 .דודיבה הנחמב ואלכנ

 ינסחמב ראפ בורב וכרענ התשמהו הנותחה סקט
 לש שרדמה־תיב דיל גינפרבליזו ןמסק לש םיצעה
 הריכמל םש ואצמנש םישרקהו תוחולהמ .ןהכ קחצי ׳ר

 .םילספסו תונחלוש וניקתה

 תטאהל והשמב עייס לכימ לש ןותיחה םא ינקפוסמ
 טהולה םוחה תא וגיפה ויתסה ימיש ינרובס .הפגמה
 רשא הפגמה םויסל הגרדהב איבה הזו ץיקה־תומי לש

 .ונריעב םידוהי תונברק תואמ הליפה

 י• " ■ <■׳
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 קסנולפב אשידק הרבח



 גרבנזור לאיחי

 "הקטוקאלוקה״ו יאנבה שריה־השמ ׳ר

 ,ןימק יבצ השמ ׳ר תא קסנולפב ריכה אל ימ

 (יאנב) "׳זראילומ" שריה השמ ׳ר ול וארקש יפכ וא

 יבאמו ויבאמ וילא הרבעש הכאלמ ,ועוצקמ יפ־לע
 לש םישימחה תונש תישארב ?תורוד ךשמב ויבא
 תונמוא תדועת לביקש ריעצה אוה היה הרבעש האמה
 דחי .יאמצעו יארחא הנוב השענו תואנבה תכאלמב
 ¬יעצה םיכרבאה :ריעב הרבחה ייחב ליעפ היה הז םע

 ,הלכשהל הכישמו היטנ םהל התיהש קסנולפב םיר

 תא דומלל ,הרטמ הל המש רשא הרבחל ודגאתה
 .תילארשי הירוטסיהו הקודקדו רבע תפש ןושל ,ך״נתה

 םיליעפה דחא היה שריה השמ ׳ר רשא ,וזה הרבחה

 -תביחו הלכשהה תעונתמ םירומ הל האיבה ,הבש

 ןודעומ הל הרכש .אטילב םימיה םתואב המקש ןויצ
 תאירקל ,םידומילל ,הליפתל־םוקמ הרבחל שמשיש

 ם-קמ ןכו ןודעומה ש״ע ונמזוהש םירפסו תע־יבתכ

 .תופיסאל

 יללפתמ םידיסחה ."להקה לכ" םשב וארק הרבחל
 הא ׳םתוא וצימשהו הירבח תא ופדר "ךלביטש״ה

 .העומש וציפהו "הקט׳וקאלוק" םשב יאנגל וניכ הרבחה

 ¬יפתה דומעב .הקטוקאלוקה לש הליפתה ןודעומב יכ

 ־וריע השא" לש הנומת הנשי "יתיוש״ה םוקמב ,הל

 הניחבב םידיסחה יניעב ויה הקטוקאלוקה ישנא ..."המ

 םלוא .םלהקב אובל רוסאש ,הפירטו רקפה ישנא
 לש תוחתפתהה לע הקזח העפשה התיה ,וז הרבחל
 תא םתוא ונרכה ונחנא .םיאבה תורודב קסנולפ רעונ
 ,קודקדו ך״נת יבהוא םינקז רותב הקטוקאלוקה ישנא

 םימיכסמ םניאו גחה ימי לש םיפיה םיטויפב םיקבד
 תע-יבתכו םירפס יארוק ,םהילע רתוול םינפ םושב

 .םיקיתע ןויצ״ירישי םימזפמו םיירבע

 ןיינבה עוצקמכ םידוהי

 ןבמ הלעמל רבכ היהשכ יתרכה ילש אבס תא
 ונריעב םיניינבל עודי ןלבק זא היה אוה .םישיש
 .ומש היה ףסוי ,וינבמ דחא םע דחי דבע ,הביבסה ירעבו

 — ונימי דיכ ול היה אוהו ,ותכאלמ תא דמיל ותואש׳

 לבקמ היה אבס .ויתודובע לכב ישארה הדובעה־להנמ
 הרחתמ ול היהו ,לעופה לא ןאיצומו ןיינב תודובע
 ןמחנל .ומש היה ןמרדנאו ןמחנ ,וליג־ןב טעמכ ,ונריעב
 דבע ןמחנ םגו ףסוי היה ומש• םגש דיחי ןב היה הז
 ןמחנו אבס ויה תויטרפה תודובעה בורב .ונב םע דהי
 ■תוירובצ תודובע ,תאז תמועל .םהיניב םירחתמ

 ורסמנ הלשממה וא היריעה ,הליהקה תודובע ןוגכ
 תא ושיגה םהינשיש ירחא ,תופתושב ר״יפע םהל
 ,םתוא רכוז ינאש םיניינבב היה הז ךכ .םהיתועצה

 ס״היב ןיינב .הליהקה לש ץחרמה־תיב ןיינב ומכ
 .הלשממה לש יזכרמה רהוסה־תיב ןיינב ןכו ינוריעה

 ןמחנו אבסש .תולודג תויתנוע תודובעב םירקמ ורק
 םינלבק םע תורחתהל ידכ ,םהיניב תופתוש• ושע

 ויה אל קסנולפב ןכש .תורחא םירעמ םייוג ,םירחא
 ףיבורד" ריעה ןיינבב היה הז ךכ .םדבלמ םינלבק
 ־תושמ ץוח .התוא הבירחהש הלודגה הפירשה רחאל
 םהיניב דימת .דתיה .םידדוב םירקמב תויולג תויפ
 תורחת םג םימעפלו הדובעו הדובע לכ לע תורחת

 .השק

 וסינכה םהש ,םהינבו ןמחנ והרחתמו אבסמ ץוח
 .הז עוצקמב םידוהי ויה אל ,ןיינבה עוצקמ דוסב םתוא

 ויה םייוגה ויב .הביבסה ירעב אלו קסנולפב אל
 דע םלוא ,םינוש םיגוסמ ןיינב ילעופ הברה םנמא
 אל יאמצע הנוב תגרדלו תונמוא־תדועת תשיכר ידכ
 ־וקית תודובעב יקסעש וא הלאה םילעופה בור .ועיגה

 18״ קסנולפ רסס
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 ויה .והרחתמ לצא וא אבס לצא ודבעש וא תונוש םינ
 ר״יפע םלוא ןיינב תודובעב וקסעוהש םידוהי םג
 התיה ןיינבה תונמוא .תורחא רזע־תודובעבו השגהב
 לכ תא תעדל היה בייח ןמואהו תללוכ םהה םינמזב
 דסמהמ ,ןיינב תמקהב תוצוחנה תודובעהו תועוצקמה
 7—6 ןיב תוקלוחמ ןה םויכ רשא תודובע ,תוחפטה דע

 ןמואה היה בייח הזל ףסונו .םינוש תועוצקמ ילעב
 קזוחה תודימ תא עובקלו ןיינבה יטרפ תא דבעל תעדל
 .םייתלשממהו םיינוריעה ןיינבה ידרשמב ןרושיאו

 ,םינבל תובאמ הארנה יפכ רבע קסנולפב וינבה עוצקמ

 עוצקמב םידוהי םילעופ ויה אלש הביסה התיה וזו
 .התביבסבו קסנולפב הז

 תודובעב םירקמ ויה יכ ,אבס ונל רפיס םעפ
 תופתושב ןהב דבע אוהש תופוחדו תולודג תויתלשממ
 היה ךירצ יכ ,םהילע טלתשהל ולכי אלו ןמחנ םע
 •הנפ .םיחמומ הדובע־ילהנמו םילעופ הברה קיסעהל

 ־רחסב קסעש ,ןימק םהרבא ׳ר ויחאל הרזעל אבס
 ,קסנולפ תליהקב סנרפו ןקסע היה הזל ףסונו תואובת

 ¬קבל .ויבאמ עוצקמה תא אוה םג דמל וירוענב םלוא

 ויקסע תא ץיק ישדוח המכל בזע אוה אבס תש
 .בצמה תא ליצהל םוגיפה לע הלעו ותונקסע תאו

 הבצמ םיניקתמ דציכ

 העבש דע השישמ אבס קסע ןיינבה תודובעב
 ,ףרוחה ישדוח םהו הנשה ישדוח ראשב .הנשב םישדח

 ילבמ ומצעל לגיסש הדובע ,תובצמ תיישעב קסע אוה
 תבכרומ ,דתיה תובצמה תדובע .והשיממ התוא דמלש
 ךכ םשל .תובותכה רוביח ׳תישאר :תולועפ המכמ
 םיזורח ,תיצילמ ןושל ,הנוכנ תירבע תעדל היה ץוחנ
 .רטפנה םש תא ר״יפע םיאטבמ םהיתורוש ישארש

 דחא לכל תויהל התיה תבייח תבותכה יכ ,תעדל תאזו
 אלל ,רטפנה לש ותוישיאל ןמאנ יוטיב ,וכרעכ דחאו
 ינשב ירהש ׳ויחבשב וא וינויצב המזגה אללו הטעמה
 דבוע היה אבס .תמה ןובלע םושמ ךכב שי םירקמה
 דע ,קחומו בתוכ היה ,הלא םירוביח לע הדיקשב
 וריבעה זאו שטולמו רומג רוביחה אצי ףוסבלש
 תורשי תורושבו ,תוריעז ,תוריעז תויתואב ,יקנ בתכב
 תוישיא וזיא לש הבצמ וז ,דתיה םא .קלח ףד לע
 דחאל תרוקיבל תבותכה תא הארמ היה ,תדבוכמ
 רחא קרו רבעשל "הקטוקאלוק״המ םיבוטה וירבחמ
 הדמב — רטפנה יבורקל רושיאל התוא הארמ היה ךכ

 .רפש יעדוי םהיניב ויהש

 תא ןנכתל אבס ליחתה ׳תבותכה הרבוחש רחאל
 הדיבאה תא לוסיפב אטבל היה ךירצ "שארה" ."שארה"
 היה ןיירוא־רב םא :לשמל .הרבחל וא החפשמל
 םירפס םע םירפס־ןורא ראתמ שארה היה ,רטפנה
 !םהב דומלל ךישמיש ימ ןיאו םיבוזעו םיחותפ

 הנמלא ריאשהו וימי־ימדב רטפנש שיא הז היה םא
 ראב די־לע ןאצ־רדע שארה ראית ,םידליב תלפוטמ
 ןאצה תא הקשיש העורהו הילעמ יולת ילדש םימה
 ותחפשממ עטקנש ריעצל — ״עודג ץע״ וא ...ונניא
 "תבשה תרונמב וראשנש תבש תורנ" וא ותוריעצב
 לכל םיירויצ םייוטיב .הנניא םהילע ךרבתש השאהו
 .המודכו "םיאבצ תציר" ,תוירא תגאש ,הרקמו הרקמ

 רייצ .אבס ונכית הלא הבצמ ישארל םיאשונה לכ תא
 הזיא תואמגודב שמתשהל ילב תישפוח דיב םתוא
 היה םינימזמה ידי־לע רויצה רשואש רחאל .ןהש
 יתשב התשענ וז הדובע .תותתסה תדובע םצעב ליחתמ
 עקושמ עקר לע הבצמה לש שארה רויצ :תורוצ
 תותואב בור יפ־לע — טסקטה ,טלבומ אשונהשכ
 ריחמב יולת היה הזו ,םידחוימ םירקמב •תועקושמ
 טסקטה־תויתוא םג ותתוס ,םלשל םיכסה ןימזמהש

 .הדובעה לכב ויה יפויו ןויקנ ,קויד .תוטלוב ןהשכ

 ־לעה־תיב תובצממ זוחא םינומש יכ רומאל רשפא
 אל .ןימק השמ ׳ר לש וידי־ישעמ ויה קסנולפב ןימ
 ייח לע ורפיסש ,הניקהו יהנה לכל ,םהל רכז ראשנ
 םישש ךשמב ןבאב ותרחנ רשאו קסנולפב תורוד
 תויחה ידי־לע ברחנו סרהנ לוכה — רתויו הנש
 .תוכרדמו תובוחר ופציר תובצמ־ינבאב .תוינמרגה

 וילע אבא תבצמ ,תחא הבצמ לש תבותכ יתא הראשנ
 ,קסנולפ תא יבזוע ינפל התוא יל יתמשרש ,םולשה

 האיבמ יננהו הנושארה םלועה־תמחלמ ינפל הנשכ
 :הזב

 ימדב / ונדלי הז רוצ ןרהא / ,ונעור וניבא השמ

 / ונילע המהת הה ונשפנ / ,ונניאו ךלה וימי

 רהוטו הרות תבהא / .ונרבש דאמ לודגו בר

 ימי בר / ,תודומח שאכ ובבלב ורעב / תודמה

 / .תוגופה ןיאמ םהב הגה / .תומדא ילע וייח

 ונתראפת יבצ / תוחנאל ונבזע וניבאו ונרומ
 / .תוחונמל ךלה

 ה״ומ ה״ה תודיסחבו האריו הרותב גלפומה ברה

 ל״ז יפצ םהרבא ןכ ןרהא השמ

 שדוחל ר שדוק תבש ברע ׳ו םויב ומלועל ךלה

 .ה .ב .צ .נ .ת ק״פל א״סרת תנש תבט

 םינייצמ תורושה ישארש ךכ הרבוח וז תבותכ
 בר ןב ןרהא השמ" ויבא םש חאו רטפנה םש תא
 ןתוחה דבעו רביח ראותי אל באכב !"יבצ םהרבא
 קסנולפ !וימי ימדב רטפנש לודגה ונתח תבצמ לע
 ינפ לעמ וקחמנ םיתמהו םייחה הידוהי לע תידוהיה
 הלא םירבד ויהי .םיאמטה םייוגה ידי־לע המדאה

 .דוע ונניאו ברחנש המל ןורכז תבצמ
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 דגנתמ באל דיסח ןכ

 היה םלוא ,תד־רמושו םימש־ארי שיא היה אבס
 דהא אל ,היה יבקע "דגנתמ" /׳םידגנתמ״ל ךייש

 "תודגנתמ״ה תא ."םייבר״ב ןימאה אלו תודיסחה תא

 היה אוה .תוליפתה יחסונבו ויגהנמ לכב טילבה ולש
 ־לעב םג היה םש ,ןשיה שרדמה־תיבב עובק ללפתמ

 בל םש אוה ׳תותבשב הרותה־רפסב עובק ארוק
 הז לעו םילמה לש ןוכנהו אלמה ןייוטיבל דחוימב

 ש גיש דגנתהו לבס אל אוה .םידכנה ונתא םג דיפקה
 ןיבמ וניאו רפס עדוי וניאש ימ ץ״שכ תוליפתה דומעל
 ,ונל .גחה ימיב םיטויפה וא תוליפתה רשפ תא
 האירק דומלל "רדח״ל תכלל השרה אל ,םידכנל
 םיאקדרדה רקיעבו "םידמלמ״ה יכ ,ןעט אוה .ארקמו
 הנוכנ האירק םיעדוי םניא ,"תוצרא־ימע" תניחבב םנה
 היה לוכי אלו לבס אל אוה ."ירבע״ה תא םישבשמו

 דועו הדיצכ ענ־אוושה תא םיאטבמ םה ךיא עומשל
 שוריפ םע שמוח ,האירקה תא .וזל המודב תואיגש

 ונעגה רשאכ קרו ומצעב אבס ונתוא דמיל ד״נו י״שר

 ,אבא לש ותושרל ונתוא ריבעה דומלתה ידומילל

 אבס םע םיכסה םלוא ,"דומלת״ה שיא ,"דיסח" היהש

 ¬שכב ןנוחמ היה אבס .םיינושארה םידומילל עגונב

 תונלבסב ,טקשב ,תחנב ונתוא דמיל ,ךנחמ לש תונור
 .ןיינעמו ךשומ ןפואב תישאר ידומיל תא ונל הנקיהו
 ¬תה םידומילה ;וניתובושמ לע זגר אל ודועמ אבס

 ףרוחה תומיב בירעמ תליפת ירחא בור יפ־לע ומייק
 םידומילה לע ונרזח ףרוחב .ץיקה תומיב החנמ ינפלו

 ץיקבו תובצמה ינבא די־לע אבס לש ותדובע־רדחב
 .םינינבה ימוגפ לע

 תבשחמ-תכאלמ השודק-ישימשת

 ¬וצעצה לכו ,תבשחמ״תכאלמב ןמא םג היה אבס

 ויה לארשי־יגח םע ויה םירושק םבורש ,ונלש םיע

 ונעמש םיאנומשחה תומחלמ ירופיס תא .וידי־השעמ

 דימת הז היה .ןחלושה ביבס םיבושי וננהשכ ויפמ
 םירלואב ןיקתמ היהש ןמזב ,וילסכ שדוח תסינכ םע

 המכב םינוביבס תקיציל םינוש ץע־ירזגמ םיסופד םידח
 תדובע הלחה ןושאר רנ תקלדה ינפלש ברעב .תורוצ
 אלימו תרפוע ךיתה ,רונתה די־לע בשי אבס .הקיציה

 םיצצונ םינוביבס םיאצוי ויה םעפ לכו םיסופדה תא
 ■־ הלופכ ,דתיה ונתחמש .תוטלובה תויתואה םע
 הריציב לוכיבכ תופתתשהה תחמשו םינוביבסה תחמש

 .האלפנה

 יאישל ריקה עיגהב ,ןכמ רחאל רפסמ תועובש

 םיאלפנ םירופיס אבס יפמ םיעמוש ונייה ,טבשב ו״טב
 יסוכמ תונולח םע ףרוח הב ןיאש ,הדמחה ץרא לע
 הב וטלשי ץיקו ביבא קר ,שמש האלמ ץרא ,רופכ

 "ץרא ירפמ םימיעטה תוריפב ונדבכתנ הז םע דחיו

 וקדוב ףסוי חאח רויצ -- תסנכה חירב שדוקה ןורא

 וררועתנ םיעוגעג המכ ."ונייחהש״ה תכרבבו לארשי
 ...!וז האלפנו הפי ץראל םיריעצה וניתובלב זא

 ,םירמתה םעט רשאכ ,טבשב ו״טל ךומס ףכיתו

 ליחתה ,וניפב דמע דוע םיקומיצהו םידקשה ,םינאתה
 ־גחל ןמהה־ישיטפו םינשערה תדובעל תונכהב אבס
 םירופ לכל ונל ןיכמ היה אבס .אבו שמשממה םירופה
 ;שדח רבד םעפ לכ .ןמה־ישיטפ לש רחא סופיט

 היה םעפ יכ ׳ינרוכז .ונליבשב קר תדחוימ האצמא
 .תומוק יתש לעב לוגע ומה־שיטפ ,אלפנ ילכ ןימ הז

 ןטק שיטפ בשוי אח לכבו ׳המוק לכב םיאת העברא
 םינטק םישיטפ הנומש םיבבותסמ תידיה בוביס םעו
 ¬לפנ תוקיפד םיעימשמו םיאתה תונפד לע םיקפודו

 ¬ילב .רתיהה תילכתב קלחו הפי דבועמ לוכה ...תוא

 ¬ולב קסעו ןחלושה די־לע בשי תע ,הלא םיכורא תול

 .םירופיס ינימ לכ ונל רפסמ אבס היה ,םיקיקדה תויח

 ומצע איה היה תע .ותודלי־ימי לע ונל רפיס םעפ —
 ולש אבס תודובעב לכתסהו בשי ךיא ,ונליגב דלי

 םימי ךכ־רחא בשי ריאו קסנולפב תסנכה־תיב ןיינבב
 תא הנבש אלפנה ןמאה תדובעב ןנובתהו תולילו
 תסנכה תיב .תסנכה־תיב וינב ךותב שדוקה־ןורא
 ידוהי יפבש .־השראו■ בוחר תניפב דמע קסנולפב

 .*הי׳זוק■ בוחרו ,תסנכה־תיב בוחר ארקנ קסנולפ

 בוחרב דמע תסנכה־תיב .השראו בוחרל הנופ ותיזחשכ
 הכרדמה בחור יכ .וינפל הכרדמ התיה אלש טעמכ .שממ
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 אל ,בוחרה לש ויכפושה־תלעת ילושל דע העיגהש
 .רטמה תיצחמ לע הלע

 ותרוצו לודגה תסנכה תיכ

 ןיינב ,דתיה תסנכה־תיב לש תינוציחה הרוצה
 — וקמועו ךרעב רטמ 20 ותיזח בחורש ןבלמ תרוצב

 11 היה גגה דע ינוציחה הבוגה ;םירטמ 45 וא 40
 ,ךרואה ידצ ינשל עופישב דריש ,גגה .ךרעב רטמ

 ויה םיעופיש ינש קר .םימודא םיפער היה הסוכמ
 4 לש בחורב תיזחב תוינוציקה תוניפה יתש ,גגל

 הניפ :םייונב תוריקב תומוטא ויה דצ לכל רטמ 5 וא
 ,םישנה תרזעל ליבומה ׳תוגרדמה רדחל השמיש תחא

 .(ז״עלב שילאפ) הכשלה ריק השמיש הינשה הניפהו
 חותפ היה םירטמ רתוי וא 10 לש בחורב ,עצמאה
 השולש .בחורה לכל וכשמנ הסיגכ־תוגרדמו ולוכ
 ¬יפה יתש לעו םהילעו עצמאב ובצינ םילוגע םידומע

 העיגהש ,ההובג תיקנע הרוק הנעשנ תומוטאה תונ
 ¬סמה הקעמ ןיעכ וילע התסיכו גגה שארמ הלעמל דע

 הלעמל הרוקה .תיזחה יפלכ םיפערה גג תא רית
 הרמגנו תוגרדמ תרוצב ,עצמאה יפלכ הרצהו הכלה
 רשא רתויב ההובגהו הרצה הגרדמה םע עצמאב
 ,ךרואה ידצ ינשל ,תוריקב .יקנע רודכ םמורתה הילעמ

 .ריקה לש ןוילעה שילשב ועבקנש םיהובג תונולח ויה

 יתשב ,הבוג ותואב תונולח 2 קר ויה ירוחאה ריקב
 .םוטא ריקה היה הזמ ץוח .ןיינבה לש תוניפה

 תאצמנו ,תפסמ עבשכ ,תיזחה תוגרדמב תילע
 — ךנימימ .ךרעב םירטמ 4 לע 12 לש הבחר יבג לע

 ¬שלל חתפ — ךלאמשמ ,םישנה־תרזעל תוגרדמה רדח

 תובטוחמ קנע־תותלד יתש — זכרמב ,םינפלמו הכ
 .לכיהה םינפל תוליבומה םינוש םיחותיפו םירויצב
 לע 6 לש הבחר לע בוש תאצמנ ,תותלדה תא תחתפ
 עבשכ הירבע תשולשמ תודרוי הנממ ,ךרעב םירטמ 2
 .ולוכ לכיהה ךינפל הלגתנ תוגרדמה ינפ לעמ ,תוגרדמ

 20־כ ובחורו םירטמ 35 ךרעב וכראש ,ךרואמ םלוא

 הז םיקחורמה ,םלואה ךרואל תוריקה ינש .םירטמ
 3 ,םידומע 6 לע םינעשנ ,םירטמ 10 דע 8־כ הזמ

 םה םידומעה ׳םלואה תרקת תא םיאשונה דצ לכמ
 דע הטמלמ םירשי ,דחא רטמ ךרעב םרטוק ,םילוגע
 ¬רמב .םירטמ רשע השולשל ךרעב עיגמה םהבוג הצק

 תבחר לוממ רשא חרזמה ריקבו המיבה תדמוע זכ
 .שדוקה־ןורא :הדיריה תוגרדמ

 תסנכה תיבבש אלפומה שדוקה ןורא

 יתש ןיב רשא ריקה בחור לכ תא ספות ןוראה
 .הרקיתל דע לכיהה הבוג לכ תאו ,םידומעה תורוש

 םרומ ,לכיהה תפצר לע ,הטמל שדוקה־ןורא זכרמב

 רטמכ קחורמה ,הליפתה־דומע אצמנ ,תחא הגרדמ לע
 הליפתה־דומע ירבע ינשמ .שדוקה־ןוראמ ךרעב יצחו
 ,ןרפסמב הנומש וא עבשכ ,תולגועמ תוגרדמ תולוע
 רטמ השיש הכרוא — הבחרה ,ןוראה ינפלש הבחרל
 םינומשכ הבוגב .הזכרמב יצחו רטמכ הבחרו ךרעב
 הסכמה תכורפה הליחתמ הבחרה תפצרמ רטמיטנס

 ותואב ,ןוראה תותלד ידצ ינשמ ;ןוראה תותלד תא
 ,תוגגוזמ הגוצת תובית שש ואצמנ ,הפצרהמ הבוג
 ־םישולשכ ,ההבוג רטמכ ,הביתה בחור רטמה תיצחמכ
 לכמ הגוצת־תובית שולש :הקמוע םירטמיטנס םיעברא
 ¬אינימ הרוצב היח הכורעת התיה הבית לכב .רבע
 ,הביתו הבית לכב ויה קוידב המ רכוז יניא .תירוט

 סדרפ יצע ויה ןהמ תחאב יכ קוידב ינא רכוז םלוא
 ,םילשב בהז־יתופת ירפ םהילעו םקריב םיבלבלמ

 .ףיטקה־תנועב ,םשגה ירחא לארשי־ץראב ומכ קוידב
 םישבכ רדע — ״ראבה יפ לע״ הגוצת ,דתיה תחאב
 ,היה תחאב ;הילעמ ילדו םימ ראבו תקושהמ םיתוש
 גורתא ,בלול ינמוד תרחאבו ,םיגורתא ץע ,ינמוד
 דוע זא .ןמא ידידדשעמ — םיעבצהו דוביעה .רפושו
 הז תא ריבעמ ינא םא םלוא ,סדרפ יתיאר םרט
 ויה יתונמא יפוד קויד המכ ינא האור םויכ יניע דגנ

 .הלא תויח תוכורעתב

 4 וממורתה שדוקה־ןורא תותלדל לעמ ,הלעמל

 ויה םירוגסש ,תומוק עבראב ,םינטק תונורא ירוט
 ךא ןוראה תותלד תינבתכ ותינבתש ,תולופכ תותלדב
 הבוג רטמיטנס 60 לע בחור רטמיטנס 40 לש לדוגב
 הלעמל תשק תרוצב ולא תולופכ תותלד .ךרעל
 ¬ארה המוקב .םינוש םיחותיפ םע תשוחנ ויה תויושע

 המוקב ,תונורא 7 םע רוט היה תכורפל לעמ רשא הנוש
 ¬יברבו תונורא 3 תישילשה המוקבו השימח — הינשה

 תכורפה ןיב םיחוורה .דחא ןודא קר הנורחאה תיע
 המוקל לעמ .םיווש ויה םינטקה תונוראה תומוק ןיבל

 םיחוורל המוד חוורב ,םינטקה תונוראה לש הנוילעה
 ושארו ,ויפנכ שרופה קנע־בורכ םמורתה ,תומוקה ןיבש
 ןימימ ,בורכה ידצ ינשל .לכיהה תרקתב .עגונ ףופכה
 .דצ לכב דחא את ׳םינטק םיאת ינש ודמע ,לאמשמו

 םילגועמ — םירטמיטנס 50 לע 30 ךרעב םלדוג — םיאתה
 וחתפ רשאכ .הרוחצ הנוי הדמע את לכ ךותבו הלעמל
 לש הסנכהל וא. האצוהל שדוקה־ןורא תותלד תא
 ¬פצ ועימשה ,םידדצל םינויה ובבותסה הרותה־ירפס

 לש תונטקה תותלדה וחתפב תומוקה עברא לכבו ףוצ
 ־יהרמ תונומת ולגתנ םיאורה יניעלו תונוראה ירוט
 הכורעת האצמנ תונוראה ןמ דחא לכ ךותב .ןיע־תוב
 םנכות רכוז ינא ,הירוטסיההמ וא ך״נתהמ אשונ לע
 ;"קחצי תדקע" ;"תירבה תוחול" :םהמ םידחא לש

 .םרכוז יניאש םיאשונ דועו "הרונמה" ;"לחר רבק"

 םסק המכ .היח תיתונמא הרוצב היה דבועמ לוכה
 ־מוע ונייה תועש !הז אלפב שדוק־ןורא םידליה ונל
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 תוארל ונלוכי םשמ רשא — הסינכה תבחר לע םיד
 ¬טקה תונוראה םינפב תוכורעתה לכ תא הערפה ילב

 ־כ,דל הז ירחאו הרותה־ירפס תאצוהל םיכחמו — םינ
 תובבותסמה םינויה לש אלפה תא תוארל ידכ ןתסנ
 תוחתפנה תונטקה תותלדה תמה תאו תופצפצמהו
 ומסק המכו — ,םיאלפנה תוארמב וניניע תא ןיזהלו
 ,אלפנ ןמא ותוא לע אבס לש וירופיס םידכנה ונל

 אלש ,הזה אלפנה שדוקה־ןורא תא רצי אבס יניעל רשא
 .תונטקהו תולודגה הביבסה ירע לכב ותמגודכ ונאצמ

 ארקמה תרבסה דיד

 תא ,שמוחה תוישרפ תא אבס לש ותרבסה ךרד
 תורעהלו י״שר ישוריפל ולש םירבסהה ,ך״נת״ד יקרס
 םצעהדוומשו םילעפה תייטנ :י״שר לש תויקודקדה
 ¬דמהו תודגאה ירופיס ,ך״נתה לש תידוסי הנבה ןעמל

 תופוקתב םיגהנמה לע ,לארשי ידעומו יגח לע םישר
 ונבל תא אבס הבש הלא לכב — תונושה תוליהקבו
 .תודהיה יכרע לש הנוכנ הנבהל דוסיה תא ונל ןתנ הזו

 םילמה תא ונשגרהו לארשי תוליפת תא ונוניבה
 ¬וריב האבה הנשל" :תויגיגחה תואירקהו תואטובמה

 יוטיבל ויהו טושפה םעמשמב ונידי לע ונבוה "!םילש
 .תישממ הווקת לש

 ¬וסיו תישרוש ןויצ־תביח וב .דתיה ,אבס היה הזכ
 לארשי־ץרא לע ,תורחואמה וייח תונשב ,ועמושבו תיד
 ¬תנ ,תיחכונה האמה תישארב ,תונביהל הליחתמה
 לעו הנקיזה לע הכב הארנה יפכ .תועמד ויניע ואלמ

 .ויניע ומב ץראה תא תוארל ותווקת הספאש

 ¬בח הברה ול ויה ,קסלולפב אבס היה דיחי אל
 וניכש יפכ ,הקטוקאלוקה יגוחמ ,וליג־ינב םינקז ׳םיר
 ¬ושה םה ויה רבתסמש יפכו ׳"סקינקטוקאלוק" םתוא

 רשא םינוב םיצולח לש רוד לדגו הלע ונממש שר
 םש הל התשעש ,הנטק הרייע התואמ ץראל וצרפ
 ולע ןהמ רשא םירע ןתוא ןיב — הלוגה ירע ויב לודג
 ץב .םימיה םתואל האוושהב לודג םרזב םינושאר
 ,םעה תמוקתל תודוסיה יחינממו היתבמ םיבר הינב
 ,וז הרייע לש המש .הנידמהו הפשה ,ץראה ןיינב
 רכזל ראשיי ,לארשיב םאו ריע תורוד ךשמב ,רתיהש
 תונושארה ויהש הלוג־ירע רפסמ דוע םע דחי דע
 וז הרייע ךותב ויהש ילבמ ,המוקתלו תוררועתהל
 ־וימב ומרגיש ,םידוהי דגנ תודחוימ תופידר וא תוערפ
 ומרג םיינוציח םימרוג אל ,אל .וז תוררועתהל דח
 הווקת לש תיחישמ תוררועתה התיה וז .וז תוררועתהל

 .ןויצל תידוסיו תישרוש הביח ,הביחו

 לשנה והילא השמ

 שרדמה־תיבל םירדוח "הישות" ירפס

 ןמז ךשמב דומלל ונקפסהש ירחא ,ונירוענ ימיב
 וא לבייפ ׳ר ןוגכ ,ונלש םירחבומה םידמלמה לצא עודי
 שרדמה־יתבב םידומילב ונכשמה ,טנארטסלאפ ןתנ ׳ר
 .םיתב־ילעב םתס לצא וא השטיא לאוי ׳ר לצא
 טנמיד ןמלז בקעיו ,וקדוב ףסוי ,ולאה תורושה בתוכ
 דוד םהרבא םיחאה ,ןייטשלקניפ לואש ,(שראקלאו)
 ׳ר לש שרדמה־תיבל ונסנכנ דועו גרבנזור לאיחיו
 ¬וחאה שרדמה־תיב" הזל וארקש ומכ וא .ל״ז היעשי
 ריאמ ומכ םישישק רתויה םירוחבה לצא ונדמל ,"יר
 ןדרק םיחאה ,ןמלוו בוד ,רלסקוד לאקזחי ,ולדאשטרייבז
 תועיבקב וללפתהו ודמל הז שרדמ־תיבב ,בגא .דועו
 .ד״יה ןוזלכימ לאקזחי ברהו ודרק השמ יבצ ןיידה
 ד לש שדחה שרדמה־תיבל רתסב ונכלה הזמ ץוחו
 .ףלח עשוהי םירוחבה ודמל םש רשא ל״ז ןהכ קחצי

 המלש ,(איבל) ץיבוקבל המלש .ךירג דודו םהרבא
 םלצא דומלל .דועו רדורב עשוהי ,בואט םיחאה ,חמצ

 ירפס ,האירקל םירפס םג ונל ונתנ םה .קודקדו ך״נת
 דגא לש תואצרההו תופיסאה לכב ונפתתשה ."הישות"
 ונייה וניניב .הב ריכזמה היה ןירג דודש "ארזע" תד
 ¬רה ונעמש םעפל םעפמו דבלב שדוקה ןושלב םירבדמ
 ־םילמ ברהו ןידארמ בקעי קחצי ׳ר םיחרואה יפמ תואצ
 םיתב ילעבהמ תורצ הברה ונל ויהש םגה ,דועו הנ

 ונב וציברה תוכמ םגו ונתוא ופדר .הזל ודגנתהש זאד
 םיינוציח םירפס ונארקש תעב ונתוא וספת םעפ אלו

 .ארמגל תחתמ

 ־ו׳צשל םירבח המכ דועו ינא יתעסנ ג״סרת תנשב
 הנלדול עסנ וקדוב ףסוד ,הבישיב םש דומלל ןי׳צ
 ז״סרת תנשב קסנולפל יתרזח רשאכ .רויצב םלתשהל
 שדחה שרדמה־תיבמ םג .טעמכ רבח םוש םש יתשגפ אל

 יתעמש אל ןמלז בקעי לדוג לע םג .ץראל םלוכ ולע
 !םלתשהל תוברטסל עסנ אוהש ונל ורמא .רבד םוש
 ךפהנ .גרובזניג ץחאבה תיבב תירבעל םירועיש ןתנ אוה
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 וקדוב ףסוי .םילודגה ןמ דחאל היהו טסינומוקל םש
 ¬תהל סנכנו הנושארה המחלמה ינפל קסנולפב רקיבש

 רמא אוה ."ריטפמ״ב דבכתנ ,הזה שרדמה־תיבב ללפ
 ¬מה וגגמו הזה שרדמה־תיבמ דואמ לעפתמ אוהש יל
 תרזע" הלעמל תונבל וצר םימעפ המכ ,םנמאו .רמוק
 לכ וקפתסהו גגה תא לקלקל היה לבח ךא "םישנ
 ."םישנ תרזע״כ השמישש הטמל הנטק הניפב םינשה
 אלו דוסיה דע הז הפי וינב סרהנ תונורחאה םינשב

 ."ארפוש יאהל יו" .רכז םוש ונממ ראשנ
 ויהש ,יתחפשמ ישאר תא ריכזהל ינא הצור ןאכ
 — הזה שרדמה תיבב םיעובקה םיללפתמה ןיב םנמזב
 השמ אבס ,םהינב ,"גרבזוק" לשנה והילא יבס ,יבא
 ,לשנה דודו ןושמש יבאו קחצי םהינבו לשנה ןושמשו

 .רכז םהמ ראשנ אל טעמכו ,דואמ תפעוסמ החפשמ

 ...חישמה תאיב דעומ "ונל עדונ"

 ¬פמ לע ,ונריע לע ורפוסי רשא תוגורכזה לכ ןיב

 ,תחא הדוגא דוע ריכזהל יאדכ ילוא ,היתודוגאו היתוגל
 היה הז •א״טיל םשב ,םייחב ןיידע םה הירבחמ המכש
 ¬יל תא ונרמג ירבחו ינאש רחאל ,ם״רת תנשב ךרעב
 -לאפ הקסוג דמלמה לצא ימ ,ונלש םירדחב ונידומ
 ויה םהיניב ,דועו לבייפ ׳ר דמלמה לצא ימו טנארטס
 ¬בא ,הקרשט יבצ ,טנמיד ןמלז בקעיו ל״ז וקדוב ףסוי

 םג ינמודמכו ןמסורג לאיחי ,גרבנזור לאיחיו דוד םהר
 ,דועו ןייטשלקניפ לואש םגו ןייטשלקניפ ריאמו לאנתנ
 תנשב יכ ,דוסב ונל עדונ םואתפ .םידימלת הרשע ךרעב
 רפסב הזל "אתכמסא" ונאצמו ,חישמה אובי ו״סרת
 הזש "וימשאב" בותכ ובש ,ב״כ קוספ ח״ס קרפ םילחת
 ...אובי חישמ ישילש רדנסכלא תומב :תובית ישארב

 ־קיב בוחרב ןמלז בקעי ונרבח תיבב דחי זא ונפסאתה
 ונבתכ ,טקשומ ןמלז ר״חיב ירוחאמש אטמיסב ץיב
 ודי תא םש ונתאמ דחא לכו ןוילגה לע הזה דוסה תא
 ,ויתואיפו ויתויציצ לע הינשה תאו וכרי לע תחאה
 ,(הווצמ־רבל ונעגה אל דוע יכ ,דוע ונל ויה אל ןיליפת)

 השא דולי םושל הזה דוסה תא תולגל אלש ונעבשנו
 דעב םרחב היהי" הלגיש ימו ,םיאתמה ןמזה אוביש דע
 ןוילגה ,תאו ןידכו תדכ םדי־בתכב ומתח םלוכ■ ."אבה םל
 ןעמל קומע המדאב והונרבקו םרח־דכב ונמש םותחה
 המ ןמז ירחא .םלועב שיא םושל דוסה־רבד עדוויי אל
 ךא ,הזה עשרה רסיקה תמ — הז ינפל דוע ילוא וא —
 המ ןמז ירחא יכ ,עדוי יניא הזה דכה ףוס היה המ

 .הרובחה הדרפתנ

 "ארזע תדוגא"

 תיבב ,ונריעב הדסונש ןמזה ותואמ תונורכז דועו
 רבדל וטילחה הירבחש "ארזע" הרבחה שדחה שרדמה
 ץוחהמ םיחרוא ואב םעפל םעפמו שדוקהךושלב קר
 יניא ומש תא ,אנפילמ ברה אב םעפ .עומשלו תוצרהל
 ־ףא ,יבלב קומע הקקחנ ולש האצרהה לבא ,דוע רכוז
 ¬ראה ןבל ,בותכ :לאש אוה .ןטק רענ זא יתייהש יפ־לע
 ?רוקעל הצר אוהש בותכ הפיא ,לוכה רוקעל שקיב ימ
 :רמאמ שי יכ ,התיה ותבושתו .םוקמ םושב וניצמ אל
 םהמ דחאו םירצממ ולאגנ לארשי םירבד השולש לע"
 חרב בקעיש ןמזב הנהו ,"םנושל תא וניש אלש אוה
 לג ומיקה ,םולש ושע םירבדו־ןיד ירחאו וגישהו ןבלמ
 תימראב ול ארק ןבלו דעלג ול ארק בקעיו םינבאמ
 רמא ,הנהו .תירבעה ןושלה תא רוקעל ,אתודהש רגי
 תמאבו ,ולאגיתו שדוקה־ךושלב ורבדת קר םא ,ברה

 !ונלאגנ

 בוחר

 קסנולפב



 ןירג םהרבא

 תונויצה לע םיר״ומדא םע תוחיש

 ליזאבב סנכתנש ,ןושארה ינויצה סרגנוקה ירחא
 תנש לולא ׳חב ל״ז לצרה באז ןימינב ר״דה ידי־לע
 בל תא קר אל שבכו ינויצה ןויערה םדקתה ,ז״נרת
 םינומה םג .ללכב ,הוצמו הרות ירמוש ,םידרחה וניחא
 םייברו םיר״ומדא לצב ופפותסהש ,םידיסח לש םיבר
 טיבהל ילבמ ,הזה שודקה ןויערה ירחא והנ ,םינוש
 ריעב .הז ןויערל םסחיו םהיר״ומדא תדמע לע ללכ
 יברה ידיסחמ דחא זא רג (ןילופב) קסנולפ יתדלומ
 החמש ׳ר םשב ,רוגמ רטלא הדוהי הירא ׳ר עדונה
 לכבו ,ירבע ליכשמו םימש ארי ,לודג ינרות ,קיזייא
 ינפל דועו ,ינויצה ןויערל רסמתה ותמשנו וחכ
 רחבנשכ .ןמאנ ןויצ בבוח היה תיטילופה תונויצה
 םינויצה תדיעוול ונריע ינויצ ידי־לע קיזייא ׳ה
 ,ינשה סרגנוקה ינפל השראווב המייקתנש ,םיסורה
 ¬ובעל יברה תכרב לבקל ,רוגל ,וז הדיעוול וכרדב ,רס
 היהש ,ןושארה דיסחה היה קיזייא ׳ה .תינויצה ותד
 .התרטמו תונויצה רבד לע רוגמ יברה םע .גישו חיש ול
 יברהל קיזייא ׳ה שיגה ,םיר״ומדאה ירצחב לבוקמכ
 וישעמל ותכרבו ותמכסה תא ונממ שקב הבש ,"אקתפ"
 ,םולש תניתנ תעב ,יברה ארקשכ .ינויצה ןויערה תבוטל
 לכ ןכותמ הנושמהו ונימב דחוימה אקתפה ןכות תא
 "היצנרפנוק" וז המ קיזייא ׳ה תא לאש ,תואקתפה רתי

 וצפח המ ,"לצרה ר״ד" אוה ימו ?והמ "סרגנוק״ו
 ¬ושתו םירואיב יברהל ןתנ קיזייא ׳ה .המודכו ותדועתו
 קיזחה החישה לכ ךשמבו ,ויתולאש לכ לע תוטרופמ תוב
 עיבה ףוסבו ,הנממ הפרה אלו קיזייא ׳ה לש ודיב יברה
 חילצת ,הזב קסוע התא םא" :ולאה םירבדכ ר״ומדאה
 אלמ יברה ינפלמ אצי קיזייא ׳ה ."ךיכרדבו ךישעמב

 .וז הכרבו הבושתמ חור תחנו ןוצר

 םע תוינויצה לע הברה קיזייא ׳ה רביד ךכ רחא
 םימיה תוברב הנמנש ,גרבנטור ילדנמ ׳ר ,יברה לש וסיג
 *שחו ןיד ול חלשיש והשקב ןורחאה .ץיליפב ר״ומדאל
 קיזייא ׳ה יל רסמש יפכ .השראו תדיעוומ טרופמ ןוב
 ילדנמ ׳רל הז בתכמ תכירעב ורחתה ,השראוומ ובושב
 ,ןמניילק השמ ׳הו םיובנסינ קחצי ׳ה ,םירפוסה ינש

 רחא חלשנש ,בתכמה תא ךרע ןורחאהו ,"םלועה" ךרוע
 דגנ ואצי ינשה סרגנוקה ירחא .רוגל קיזייא ׳ה י״ע ךכ
 ׳הבטלופמ עודיה ברה ,ץיבוניבר אביקע והילא תוינויצה
 אנבוקמ ץישפיל בקעי ׳ה ,דועו "תינבר הפקשה" ורפסב
 זא וחלש םהירפס תא .םירחאו "םירשיל רוא" ורפסב

 תא לביק רוגמ יברה םגו ,םיר״ומדאהו םינברה ילודגל
 לכש ,תוארהל םהירבחמ ולדתשה םהבש ,וללה םירפסה
 לארשי םע תא ריסהל קר איה תונויצה לש היתונווכ
 םנה הזה ןויערב םיקסועה לכו ,תודהיהו הרותה ךרדמ
 תמגמ לכו חישמה תאיב תנומאב םירפוכו םיסרוקיפא
 .ותרותו ׳המ ונמע תא חידהלו תיסהל קר איה םינויצה
 ¬פוסה ירבדמ םידחא םיטאטיצ ואיבה םהירבדל היארל
 בייל השמ לש "םירוענ תאטח״מו ןיקסנלומס ץרפ םיר

 .המודכו םולבניליל

 ¬ותלו ׳ה תווצמל םתדרחב ,םימימתה םיר״ומדאה
 ¬פוסה לש הלילשה ירבד ןיב לידבהל ולכי אלש ,ותר
 חקלש ,ינויצה ןויזחה לע םהירבד ןיבו םישפחה םיר
 לכלו תוינויצה יאנושל וכפהנ ,םהיתובל תא םג יבש
 ךכ רחא לאש רשאכו .הב םיקיזחמהו הירחא םיהונה
 םא ,ןיניטסוגמ רגיצנד ׳ה ,רחא ינויצ דיסח יברה תא
 ךלכ" :ןושלה הזב יברה והנע ,ינויצה ןויזחב קיזחי
 רחא יתלאששכ ."הז אוה םיעשר לש רשק ,הז ךרדמ
 ןויערה לע וישכע ותעד המ ,ל״נה קיזייא ׳ה תא ןכ
 ׳ה יל הנע ?רגיצנד ׳הל יברה תבושת ירחא ,ינויצה
 :ףיסוהו ,וילא יברה לש ןושאר ןושל ספת אוהש ,קיזייא
 םינומדקה םייברה דחא לע םידיסחה םעפ ורמאשכ"
 המ" :םהל ריבסהו יברה הנע ,שדוקה חור ול שיש
 ונא ןיאו םיאיבנ ונא ןיא ,שדוקה חור ונל שי שוריפ
 הזיא יברל םירפסמשכ קר ,שארמ תותואה תא םיעדוי
 עגונה .ירוביצ רבד ןיבו יטרפ רבד ןיב ,שדח ןינע
 עגונב ,דוע עפשומ וניא יברה ותואו ,ולוכ לארשי ללכל
 ,ודגנ אלו רבדה דעב אל אוהש רצ הזיאמ ,הז ןינעל
 יממ העפשה לכ ילב ,רוהט בלב לאושהל הנוע אוה זא
 םא ,ןכ וניאש המ ,שדוקה חור איה ותבושת ,אוהש
 ותוא לע אוהש המב ועיפשה רבכ אוהש דצ הזיאמ
 אצמנ רבכש ינפמ ,דוע שדוק הנניא ותבושת זא ,יברה
 רבכ לכויו הרז העפשהו העד לש בוטרוק וז הבושתב
 קיזחמ ינא ,קיזייא ׳ה רמג .תאזל .המצע תא תועטהל
 ,ינויצה ןויערל עגונב יל יברה לש הנושארה ותבושתב
 המ ,שדוק חורבו רוהט בלב קפס לכ ילב זא הרמאנש

 .רגיצנד ׳הל ותבושתב ןכ דוע היה אלש

 רוגב תונויצה דגנ התסה

 הרס רבדל רוגמ ר״וסדאה רצחב וליחתה םייתניב
 ןויערב םיקיזחמה לכ חא ףודרלו םינויצהו תונויצה לע
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 ףסא ,השראוומ ץישפיל ׳ה ,רצחה יצירעממ דחאו ,הז
 ¬ירעמו תונויצה דגנ רוג ידיסח ינברמ םינוש םיבתכמ
 תועובשה גחב .תונויצה לע "םינברה תעד" םשב היצ
 ¬יסח םיאלמ רוגב םיקדנופה לכש העשב ,ס״רת ,תנש
 עודיה ברה םע וללה םיקדנופה לכב היצגלד הבבוס ,םיד
 ¬חה להק לכ תא הריהזהו ,שארב אנ׳צעסאיפמ חנ ׳ר
 םע רבחתהל רוסאש ,םהירעב כ״חא ומסרפיש ,םידיס
 רשקתהל ילב םהמ קחרתהל שיו םיסרוקיפאה םינויצה
 ¬יבל גחה רחא ובשש ,םידיסחה ןומה .םהמע ןתחתהלו
 םידיסחה יתב לכב הזה רוסיאה ירבד תא וציפה ,םת
 .ולשמ ךפונ ףיסוה ,ןבומכ ,דחא לכו ,םריעבש שרדמהו
 םיחא תמחלמ הליחתה ,החקרמכ ויה ןילופב תורייעה
 -ילכ הזמ ולבס רתויבו ,םינויצהו םידיסחה ןיב המוצע

 דוש ,תונויצל ודשחנש ,הלאכו םיטחוש ,םינבר ,שדוקה
 םייתניב .הלמח ילב םתוא ופדר ךושחה ןומההו םידיסח
 יל׳מהרבא ,ר םג םהיניב ,םירחא םייבר םגש עמשנ
 ח״דו זדולמ לזימ ח״א ׳ר םיעדונה םינברהו בושטאכוסמ
 דגנ םיפירח םירבדב ואצי ,דועו קסירבמ קיצייבולוס
 השטינ םהידגנתמו םינויצה ןיב המחלמהו ,תונויצה

 .ןילופב תיזחה לכב
 זא רצונש השק בצמבו וזכ הקינחמ הריפסומטאב
 תבוטל ונתדובע תא ךישמהל ונל היה רשפא יאש טעמכ
 אצומו .טושפה ןומההו םידרחה וניחא ןיב ינויצה ןויערה
 ינויצה ברה תא חבשל הזב ריכזהל הבוחל יל ינא
 םי׳צירקאזב ד״בא ,קינטולז יכדרמ הנוי ׳ר ןמאנה
 בתכמב זא אציו לכ ינפמ תח אלש ,קצולפב כ״חאו

 רביד וב רשא ,"םידיסחה לאו םיקידצה לא" םשב יולג
 ןילופב היסכודותרואה ישארו םיר״ומדאה תא םיטפשמ
 יולגה בתכמה תא .ינויצה ןויערל תילילשה םתדמע לע
 ןותעה ךרוע ךא ,"הריפצה״ל דבכנה ברה חלש הזה
 םיר״ומדאה תא זיגרהל ששח ,בולוקוס םוחנ ׳ה ,זא הזה

 .בתכמה תא סיפדה אלו ןילופב

 םיר״ומדאה תורצח לא םינויצ םינבר תחלשמ

 הקינחמהו הליערמה הריפסומטאה תא רהטל ידכ
 איבהל ,ונטלחה ,אבהל ונתדובע תא ונל לקהלו תאזה
 ¬ברה תא םירחאו בושטאכוס ,רוגמ םיר״ומדאה תורצחל

 ץיבוניבר י״שר ,אדילמ י״יר םינויצה םינואגה םינ
 השרומה לצא ונלדתשה וז תילכתל .דועו ןיק׳צופוסמ

 .פורפהו יקסבוניסאי .י ד״ועה ,השראו לילגל ינויצה

 ¬סורב תינויצה תורדתסהה לש רבזגה ,בויקמ םטשלדנמ

 העיסנב תורושקה תואצוהה תא תוסכל ומיכסיש ,הי
 םינברהל בתכמ יתכרע יכנאו ,ךכל ומיכסה םה .וזכ
 ןילופב תונויצב השקה בצמה תא םהינפל יתראתו ל״נה
 ררבל ,םיר״ומדאה תורצחל אובל ורהמיש םיתשקבו
 לע לועפלו תונויצה לש תויתימאה תופיאשה תא םש
 *הלו ונל וערי אלו ודגנתי אל תוחפלש ,םייברה תובל
 ל״נה םינברה בלב תוליסמ ואצמ יבתכמ ירבד .תונויצ

 המרגלט ונלבק ןויס ח״כ /ב םויבו ,וירחא דימ ואלמו
 ׳ה .השראול רבכ ואב םינברהש ,יקסבוניסאי .י ׳המ
 יכנאו ,ונריעב ב״וש ,ןוזרתסא י״יה ,ל״נה קיזייא החמש
 םינייד םינברה תא ונאצמ םשש ,השראוול דימ ונאצי
 הדורב ןסיג ׳ר ברה םג םהילע הוולנו ,ל״נה ץיבוניברו

 .קדורגובונמ

 םינברה םע תדחוימ הבישי ונל ,דתיה ׳ג םויב
 םינויצה םג ופתתשה הבש ,יקסבוניסאי ׳ה לש ותיבב
 -יב ןמלז ר״דה ,סדניה היבוט ר״דה ,ר״פש םיעודיה
 ינפל ונררבש ירחא .זדולמ רליה ׳הו השראוומ יקסבוכ
 תודגנתה ילגרל ןילופב רצונש ,בצמה תא םינברה
 :דחא הפ ונטלחה ,רוגמ יברה לש דוחייב ,םיר״ומדאה
 רוגמ ר״ומדאה םע םינברה לש החישה ךותמ םא (א
 לש וישעמו וירבד לע ועמשנש תועומשה לכש ,ררבתי
 דגנתמ יברהו ,ןה תויתימא תונויצהו םינויצה דגנ יברה
 לע לועפל לדתשהל םינברה לע זא — לעופב תונויצל
 אלש ,השעת לאו בש לש ךרדב .גהני תוחפלש יברה
 ¬ברה םאו (ב ;הב םיקיזחמלו תונויצהל דגנתהל ףיסוי
 םשב םירמאנה םירבדה לכש ,םתחיש ךותב וחכווי םינ
 םידיסח לש םחור ירפ קר םנהו דוסי לכ םהל ןיא יברה
 ןליאב םמצע תא םילותה ,ןודמו ביר ירחרחמ ,םינוש
 תדובעב לעופב ףתתשיש ,יברה לע ולעפי יזא — לודג
 לע עיפשנ םידחוימ תוחוכבו ,"השעו םוק״ב תונויצה

 .ונתודהימ םינויצהו תונויצה

 םעטמ לטוה ,םיפסאנה לכמ ריעצה יתייהש ,ילע
 םינברה ליבשב ןיכהל רוגל םוי ותואב עוסנל הפיסאה
 םתחלשמל םהל ץוחנ היהיש םירבדה לכו םיאתמ ןועמ
 רסמ וז הבישיל השראוול קסנולפב יתיבמ יעסנב .וז
 היהש) בולוקוס .נ ׳הל בתכמ ,ל״נה קינטולז ברה ידיל
 בריסש לש וילע ןנואתה ובש ,(םתודליב ודימלתו ורבח
 תא ותארימ יולגה ובתכמ תא "הריפצה״ב סיפדהל
 הבושח הלהקב בר ,אוהש תעב ,ןויצ יאנוש םיאנקה
 דגנ יולג בתכמב אציו שיא לכמ תח וניא ,םי׳צורקאזמ
 יתחלש הרוג הפוחדה יתעיסנ לגרל .הלא רוא ידרומ
 .רחא שיא י״ע בולוקוס .נ ׳הל קינטולז ברה בתכמ תא
 ¬רכשו רוגב רבכ יתייה ברע תונפל ,זומת ט״כ ,םויב וב
 ־שריה דוד בקעי ׳ה לצא ל״נה םינברה ליבשב הריד ית

 .יברה ידכנל ת״פג דמלמ היהש ,ןייב
 םירהצה ינפל ,ס״רת זומת ח״רד ׳א ,תרחמה םויב
 םהל לפטב ,הינסכאהל ואב קרשכ .הרוג םינברה ואב
 ־ובידב ,םהיתוכולהתב םינברהש ,ןייבשריה ׳ה ,ב״העב
 םתוא לאשו ,רידא םשור וילע ושע םהיסומינבו םהיר
 הריעב םתעפוהלש םהב ריכה יכ ,הרוג םאוב תרטמל
 ראש לכ לש םהירוקיבמ תרחא הרטמו המגמ שי וז
 תונעלמ הליחת וטמתשה םינברה .םידיסחה םינברה
 וארתי םרטב םאוב תרטמ לע ועידוהלו ויתולאש לע
 לגרל ריעב תונרקסה תא לידגהל אל ידכ ,יברה םע
 םהל קיצהו םהמ הפרה אל הינסכאה לעב םלוא ,םאוב
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 אדילמ ברה תא לאש ףוסבלו ,תונושה ויתולאשב דאמ
 וב וסאמ רשא וינע ותואב הנה םתאב ילוא" :לדדזב
 תונויצו ןויצ הארונה הלמה תא אטבל היה ארי יכ ,"הפ
 ברה ? (ךעוועג םאממ אד טאה ןעמ םאוו םעד ןעגעוו")
 םיסאממ המב ,תעדל ינא לוכי םולכ" :ול הנע סינייר
 :שחנ ושיכה וליאכ ,ןייבשריה ׳ה לאש זא קר "?הפ
 תא ."?תונויצהו םינויצה ...ליבשב הנה םתאב ילוא"
 אדילמ ברה .לודג ישוקב ויפמ טילפה תונורחאה םילמה
 ׳ה ."הרוג ונאב ךכ ליבשב םנמא ,רבדה ןכ" :ול הנע
 תא דאמ דבכמו יניצרו רשי שיא היהש ,ןייבשריה
 השקהו הברה ךרדה תדרט לע הברה רעטצה ,םינברה
 דאמ יל רצ" :ורמאב דאמ םהל דנו םדובכו םינברה לש

 לודגה חרוטה לכ לע ,םידבכנו םילודג םינבר ,םכילע
 אלל היסורו אטילמ אובל םכמצע תא םתחרטהש הזה
 יברה יכ ,םתאב ותבוטלו ומשבש רבדל .תלעות לכ
 ולעפת אל המואמבו תונויצל אוה לודג דגנתמ א״טילש
 םגש ,ול ונע םינברה ."וז ותעדו ותדמעמ ובישהל וילע
 הנה אובל וטילחה תאז לכבו ,הזה רבדה עודי םהל
 .םינפ לא םינפ םינויצהו תונויצה לע יברה םע רבדלו
 וסיג םע םדוקמ הארתיש ,ןייבשריה ׳ה תאמ ושקבו
 ורקבל םיצפח םהש עידויו ,גרבנטור ילדנמ ׳ר ,יברה לש
 םדוק רקבל םיצפח םה יברה ינב לצא םגו ,ומע רבדלו

 .ומצעב יברה םע וארתיש
 םינברה ירבד תא אלמל ץיבשריה ׳ה ךלה דימ
 רוגב ללכ אצמנ אל ילדנמ ׳רש ,םהל עידוה בששכו
 םהיבאש ינפמ" :ךכ ,קדצבו ,ול ונע יברה ינבו הזה םויב
 םניא ,יברה ינב ,םה ןכל ,םינויצהו .תונויצה דגנ אוה
 ורקביש םדוק םינברה תא לבקל םיאשר םניאו םילוכי
 םהירבדלו םהילא םחיתמ אוה ךיא ואריו םהיבא לצא
 םשיו תופי םינפ רבסב םהיבאמ ולבוקישכ כ״חא קרו
 םתיבב םינברה תא לבקל םה םינוכנ ,םהירבדל ובל
 םינברה ומיכסה ."ינויצה ןויערה ד״ע םהמע חחושלו
 רשי ןייבשריה ׳ה תא וחלשו יברה ינב לש םתעדל
 חחושלו ורקבל םיצפח םהש והעידוהל ,ומצעב יברהל

 העשה תא םהל עבקישו ינויצה ןויערה רבד לע ומע
 םשקבו ןייבשריה ׳ה י״ע םינברהל עידוה יברה .ךכל
 םינברה .תישמחה יצחב ת״פגב ורועש ירחא והורקביש
 לכ םייתניבו יברה לש ד״מהיבל אובל טעמ ומידקה
 ¬שלפ" :החקרמכ ויה תורחא תורייעמ םידיסחהו ריעה

 "!רוגב םיינויצ םינבר ,ןושמש ,ךילע םית

 , "ןויטבמסה רהנ תא תולגל םיכירצ״

 רבעשל ינויצ ,שמשמה םניב ׳ר םלבק ד״מהיבב
 ואבש ,לודג תמה ינפבו ,יברה לש ותודגנתה ינפל
 ¬וש תוישעמ םינברהל רפס ,ךעטסינויצ״ה תא תוארל
 ירחא םלוא ,ינויצ הליחתב היה ומצעב אוהש ,תונ
 אוה םג ךפהנ ,הז תינחל םיכסמ וניא ,היחי ,אוהש
 ¬מהמ בתכמ לביק יברהש ,עידוה ראשה ןיבו .ודגנתמל

 םייח ונא יאדווב וישכעש םיבתוכש ,םילשוריב םילבוק
 ןטק רבד קר תושעל ונא םיכירצו חישמה תומיב רבכ
 רהנ תא תולגל קר ונל תחנ :אובת אוב הלואגהו דחא
 ינשה רבעמש םימודאה םידוהיה תא אוצמלו ןויטבמס
 ץוחמ אצמנ הזה רהנה .םהמע דחאתהלו רהנה לש
 אוה הזה רבדבש ישוקה לכו אטוקלאק ריעה תמוחל

 קר םריעל תחמ תאצל םינתונ וז ריע יבשותש קר
 חולשל ונל תחנ וז הרטמל ,םה םתפשב םירבדמל
 ושפחתיש ,אטוקלאקל םילבוקמ לש הדחוימ תחלשמ
 ולכוי ןעמל ,םתפש תא ודמליש רקיעבו ,םוקמה יבשותל
 םויב ןבומכ ,ןויטבמסה תא רובעל ריעל ץוחמ תאצל
 תרשע םע דחאתהלו ,ופעזמ חנ אוהש תעב ,צ״חא יששה
 ילב ,זאו ,המש םיאצמנה ,םימודאה םידוהיה ,םיטבשה
 הממורה תילכתלו ,ונלאגיו ונקדצ חישמ אובי ,קפס םוש
 םישקבמ םה ,שמשמה םניב ׳ר ףיסוה ,וז האשינהו
 תבוטל ןילופב וניחא ןיב ףסכ ץבקל ,היחיש ,ותאמ
 ¬המב המילשה ונתלואג תא ונל איבתש ,תאזה תחלשמה
 ״? יברה םהל הנע המ״ :םינברה תלאש לע .ונימיב הר
 ברהל יברה חלש הזה בתכמה תאש ,םניב ׳ר בישה

 .הזה רבדב לדתשי אוהש זדולמ

 לוכי היה אלש ,ןיק׳צופוסמ ץיבוניבר י״שר ברה
 תחתמ ומוקממ אצי ,ורעצ לע גילבהלו קפאתהל דוע
 יניא" :בל באכב יל רמאו הדצה יתוא ארק ,ןחלושל
 היכבה ז הזה השעמה לע תוכבל וא קוחשל םא עדוי
 םירבדב םיקסוע ונאש תעב ;קוחשהמ רתוי יל הבורק
 ןפואב ונצראב ונמע תבישיב ,ונמלוע םורב םידמועה
 ."דחש םהל ןיאש אוושו יאבה ירבדב םה םיקסוע ,ישעמ
 ־רדח תותלד וחתפנ תאזה תממעשמה החישה ירחא
 שקיב יברהו ,הזה ר״דמהיב די לעש יברה לש הלבקה
 ¬ברה וסנכנשכ .ולצא וסנכיש םינברה תא ושמשמ י״ע
 וירבח תאו ומצע תא אדילמ ברה גיצה ,יברה רדחל םינ
 תתכל םעינה המו ,ולצא םתעפוה תרטמ לע עידוהו
 רקיש ינפמ ,ךרעב לימ האמכ .הרוג אטילמ םהילגר
 ואבו ,ץראה בושייו ארונה ובצמו םמע םולש םהל
 ןויערל ךכ לכ דגנתמ אוה תדמ :יברה .תא לואשל
 תושענה ,לארשיב תוירורעשו תקולחמל םרוגו ינויצה
 המב .יבר" :והולאשו ?ותודגנתה ילגרל ןילופ ירעב
 ןמ םיאצויהו םיטושפה ,הלאה םירבדה לע "?ינתנד
 השוע יניא ירה ? השוע ינא המ יכו״ :יברה הנע ,בלה
 .(טשינראג ךאד והט ךיא ,ועד ךיא והט םאוו) םולכ
 לבא .ול דגנתמו הז ןויערב קיזחמ ינניא ימצעל ינאשכ
 ¬ברה והולאש הז לע ."םולכ ודגנכ השוע ינניא לתפב
 תונויצה לע רוסיא םיניכמ ותיבבש ,ונעמש אלה" : םינ
 םירבדה יברה תמשכ ."רואל בורקב אציש ,םינויצהו
 ?יתיבב" :הימתב רמאו הלעמל וידי תא שרפ .ולאה

 ."םולכ השוע ינניא אלה
 וירבדו יברה לש ותולצנתה תא םינברה תוארב
 דגנ רבד לכ השוע וניא אוהש ,םיקצומהו םירורבה

 19* הסנולוו רובס



 ק ם נ ו ל פ רפס 146

 תפיסא תטלחהל םאתהב ,לדתשהל וליחתה ,תוינויצה
 לש ותטישב ראשי אלש יברה לע עיפשהלו ,השראו
 "השעו םוק" תטישב קיזחיש אלא ,"השעת לאו בש"
 תביס תא םינברהל רפיס יברהו .ינויצה ןויערה תבוטל
 וכותמש ,"םירשיל רוא" רפס לביק אוה" :ותודגנתה
 ל״מו ,ןיקסנלומס ץרפ ,הילהנמו תוינויצה ישארש חכונ
 ¬הלו תיסהל קר םתרטמו ,םיסרוקיפא םנה ,םולבניליל
 ריבסהל םינברה וסינ ."ותרותו ׳המ לארשי תא חיד
 ¬סהה שארב דמוע וניא ,תמ רבכש ,ןיקסנלומסש ,ול
 ¬צה ןויערה י״ע אקווד ,ךפהנ ל״ילמו ,תינויצה תורדת
 לכ וללה םירבדה לכל ןיא ללכבו ,רחא שיאל ,ינוי
 ןויצ תביש קר איה ותרטמש ,ןויערה ףוגל תוכייש
 םייקל בוטל ואצמ םינוש םיסרוקיפא םאו" .ץראה ןינבו
 ,ונחנא לדחנ ךכ ליבשב םאה ,תועודי הרותה תווצמ
 סיעכהל ידכב ,הלילח ,תווצמה ןתוא םייקלמ ,םידרחה
 יברהש ,םינברה ועיצה ףוסבלו "?םיסרוקיפאה םתוא תא
 ¬תש םינברה תפיסאל ויצירעממ םידחא םינבר חלשי

 המ ,תונויצה יהמ ,חכוויהל אנליווב בורק ןמזב היה
 וכרד ןיא יכ ,םהל בישה יברה .הב ןיא המו הב שי
 ינינעב ותצעל םינופה וידיסח תולאש לע אלא תונעל
 ¬גונה ,רוביצה ינינעב ללכ ברעתמ וניאו ,םהלש טרפה
 הז ןינעב תונפל םהל ץעיו .ולוכ לארשי םעל םיע
 .לארשי ללכ ינינעב םיקסועה ,קסירבו ׳זדולמ םינברהל

 רוגמ יברל לצרהמ ףיוזמ בתפמ

 ־ברהל הלודג העתפה יברה השע החישה ךשמהב
 לצרה ר״דמ בתכמ לביק הלא םימיבש ,םהל רפסו םינ
 ול הווחי ,יברה ,אוהש ונממ שקבמ אוה ובש ,אניווב
 ¬הש בתכמב ול הנעי אוה םאו ,תונויצה לע ותעד תא

 קוסעלמ לדחיו ותצעל עמשי ,תודהיה דגנ איה תונויצ
 יברהמ ץיבוניבר י״שר ברה שקיב הז ורופיס לע .הב
 שגינ יברה .לצרהמ לביקש בתכמה תא םינברהל האריש
 ר״דהל תבותכה םע הפטעמ הנממ איצוהו ותדיש לא
 ־רהל התוארהבו ,תיסורו תיזנכשא הבותכ ,אניוול לצרה
 ישנאיל רסמ לצרהמ לביקש בתכמה תאש ,ףיסוה םינב
 כ״חא היהש ,ןיקמט דוד ה״הל ,השראווב ויצעויו ומולש

 וצעייו רבדב ונייעיש ,רטסיימגו לאויו ,בוקרטויפב בר
 הבושתל הפטעמה תא קרו ,לצרה ר״דהל תונעל המ ,ול
 ,יברהל הנע ןיק׳צופוסמ ר״ישר ברה .ולצא חינה אניוול
 אל לצרה יכו ,יתימא דוסי לכ ללושמ הזה וינעה לכש
 ללוש ךלוה יברהו וילא הזכ בתכמ חולשל לוכי היה
 יברה בישה ןיק׳צופוסמ ברה ירבד לע .ןפייז הזיא י״ע
 ריבסה .סמ ברה ."בתכמ יל חלש אוה אלה !יע״ :ןוחטבב
 ללכ רשפא יא ןפוא םושבש ,ללכ ןכתי אלש ,יברהל
 הזש ינפמ ,תונויצה ינינעב בתכמ וילא חלשי לצרהש

 דצב קר קוסעל יאשרו ךירצ לצרה .ותוכמס רדגמ אצוי
 ,הלש תויתדה תולאשב אל לבא ,תונויצה לש יטילופה

 לעופה דעווה רבחל ,בר רותב ,אוה רחבנ וז תילכתלו

 ־הל ק״וקב תמאב הנפ אוהו ,תינויצה תורדתסהה לש
 לעש ץוחנל אצומ היה אוה םאו ,תונויצה תבוטל םינבר
 לש ודי תמיתח םג אהת אוהש ימל ק״וק בתכמ הזיא
 ר״דהל לבא ,הזב וילא הנופ ומצע אוה היה לצרה
 תונפל היה רוסא ,אוה ותועצמא ילב ,ומצעב לצרה
 לש םיחוטבהו םיצרמנה םירבדה לע .יברהל הזכ בתכמב
 יתלבק לבק אלה !יע יניע" :םעפ דוע ,יברה הנע .םמ ברה
 ."(ףירב א םהע ןופ ןעטלאה רעד אי ךאד באה׳כ) בתכמ
 ¬בד תא לבקל ברסמו שקעתמ יברהש ,.םמ ברה האר

 בתכמ לביק ודובכש ,יאדווב ןימאמ ינא" :ול רמא ,ויר
 וחלשו ובתכ לצרה אלו אוה ףיוזמ בתכמה לבא ,הזכ
 ץפחש ,ינויצ ,וידיסחמ דחא ובתכ יתרעשה יפלו וילא
 ¬ניאש ,תונויצה לע יברה תעד תא עדוויהל הזכ ןפואב
 היהת יברה תבושת םא היהו ,והלאשל ומצעב זיעמ ונ
 ,ואל םא ,םינותעב הנמסרפי תוינויצהל היוצרו תיבויח

 והנהש םידחאה םימיה ךשמבש ,ול ףיסוהו ."הזמ לדחי
 םיבאתה ,הלאכ םידיסח־םינויצ הברה ריכה ,ןילופב
 יברה םאו" :וז הלאשב יברה לש ותעד תא תעדל דאמ
 בתכמהש בשוחו ,ףוסבל ףיסוה ,הז רבדב דוע קפוסמ
 אניוול דימ חולשל אוה ןוכנ ,אוה לצרה ר״דהמ וילא
 ¬ורב הבושת ונממ לבקי ףכיתו הפוחד המרגלט לצרהל

 תא בזע הזבו — ,״אל וא הזכ בתכמ וילא חלש םא ,הר
 ונינש ךלנ" :רמאו ידיב יתוא זחאו ילא שגנ ,יברה
 הלק העש רובעכו לצרהל המרגלטה תא חלשנו ראודל

 ."הרורב הבושת ונממ לבקנ

 תכלל ןורדסמב םידחא םידעצ ונינש ונדעצ קרשכ
 והשקבו יברה לש ושמשמ .םמ ברהל רהמ ,ראודה לא
 רשפא" :רמאו יברה וילא הנפ ,בששכ .וילא בושל ומשב
 (טראנעגפא ךימ טאה ןעמ ןייז ןעק׳ס) ללוש ינוכילוהש
 םייניצר םירבדב וילא זא ונפ םינברה ,"ףיוזמ בתכמהו
 רשפא הלאכ םינינעבש ול וחיכוהו בלה ןמ םיאצויו
 דואה עגרה דע קיזחה יברהש רבדהו ,תועטל םדא לכל
 לוקישב העטו וב לשכנש וישכע אוה הדומ ,יאדוול ןור
 "םירשיל רוא" ישנא םג ילואו ,ףיוזמ בתכמהו ותעד

 ןויערה לע ודבו ותוא ועטה תוינויצה ידגנתממ םירחאו
 םינברה לש םיצרמנה םהירבד לע .וב ןיאש המ הזה
 ילב הרמגנ החישהו ,תונעל המ יברהל היה אל ןבומכ

 .תוישממ תואצות לכ
 ודרפתה אל העש יצחכ הכראש וז החיש ירחא
 .ברעב םעפ דוע ורקבל םשקב יברהו ,םינברה דוע

 ילכ םהילא דימ ושגנ• ,יברה ינפ לעמ םינברה ואצישכ
 ינשה רדחב וזה החישה לכ ךשמב םיאצמנ ויהש ,וינב
 םינברהו ,םהיבאמ אציש הגה לכל בל םושב ועמשו
 ¬יצרו הבחר רתוי החישל םתיבב ופסאתיש םהמ ושקיב
 ותיבל םהמע וסנכתה םינברה .ינויצה ןויערה לע תינ
 ¬תהו ונד ,םייתעשכ הכראש ,הבישיבו םהמ דחא לש

 רלפמסכא םלצא חינה .סמ ברה .תוינויצה לע וחכוו
 תוינויצה תבוטל םינברהל זא חלשש ארוק לוקהמ דחא
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 ,םהבש ריעצה לע ,(תוימואלהו תדה ורפסב ספדנ)

 .םמ ברה יל רמא ,ץיניבפב ד״בא וישכע ,ילדנמ ׳ר ברה

 ארקו "הריפצה״ב ארוק ,הלכשהל תצק ספתנ אוהש
 .הלאכו ׳ץיבוניבר אביקע ברה לש "תינבר הפקשה״ה תא

 ואיצוי אלש ,וז הבישיב םינברהל וחיטבה יברה ינב
 ¬עדב ,רתיהש ,םינויצהו תוינויצה דגנ רוסיאה תא דוע

 ;תוינויצה דגנ רבד לכ דוע ושעי אלו ,רואל איצוהל םת

 ,םילוכי םניא תוינויצה תבוטל רבד הזיא תושעל םלוא

 רוגמ םינברה ובש הזב .ןכ השעי אל םהיבאש ןמז לכ
 .זומת ׳א ,ישימחה םויב השראוול

 בע תונויצה דע ןודל ברסמ ׳זדולמ ברה
 בינבר תחלשמ

 לגרל ,השראווב והש ,ןווכמב וליאכ ,םוי ותואבו

 לזימ ח״א ׳ר םיעדונה םינברה ,ירוביצ ןיינע הזיא
 ■יסוי ׳ר ברה םגו קסירבמ קי׳צייבולוס םייח ׳רו ׳זדולמ

 ."דרונ׳ד" ןולמב דחיב ונסכאתהש ,םינולסמ רפולש

 ןולמב השראווב ונסכאתה ל״נה םינויצה םינברהו

 םישנא השולש לש היצגילד וחלש םשמו ,"גרובמאה"
 ,קסירבו דדולמ םינברהל (םהמ דחא יתייה יכנא)

 תא טיקשהל הלובחתו הצע וזיא אוצמל ,דחי ףסאתהל
 ןויערה לגרל וננחמב ומקש ,םיחא ןיב תקולחמהו בירה

 קסירבמ ברה לש ורדחל הליחת ונרס הרקמב .ינויצה
 רקבל םיצפח ונינברש ,ול ונעדוהו "דרונ׳ד" ןולמב
 קסירבמ ברה .ל״נה הרטמל ׳זדולמ ברה לצאו ולצא
 החישל ונינבר תא לבקל אוה ןוכנ ודצמש ,ונל הנע
 ריבסה ,ןורחאה יכ ,אוה םג םיכסי ׳זדולמ ברה םא ,תאזכ

 ,כ״ג יללכ ןינעב ויתואצוה לע האשרו ותוא איבה ,ונל

 התואל ןאכ ונמז תא שידקהל הז םושמ אוה חרכומו
 ברהל הליחת תכלל ונצעיו אוה הנה ואיבהש הרטמה

 םיכסי םא היהו ,ונתחלשמ רבד תא ול עיצהלו זדולמ

 .וז הבישיב בל־ץפחב אוה םג ףתתשי ,םינברה תעצהל

 ברה לש ורדחל רס דחא שיאש ,וניאר םייתניב
 םע ונתחיש לכ תא ול רסמ ,ונתרעשה יפלו ,זדולמ
 ¬שכו ,זדולמ ברה לש ורדחל ונרס דימ .קסירבמ ברה

 ,ןורדסמב דוע ונדמעב ,הצחמל תלדה תא ונל חתפ
 ונקפסה קרשכו ונתשקבל לאש ,וילא ונסנכוהש םדוק
 םינברה יחילש וננהש ,תונושארה םילמה ול רמול
 ,"םינברה תחילשב ךרוצ יל ןיא" : סעכב ונל הנע ,וגלש

 ערואמה לכ רמגנ הזבו ;םינפבמ תלדה תא רגס הקזחבו

 .הזה ביצעמה

 שישיה לידגה ברה םג השראוול אב םוי ותואב

 םג ףסינו (ריעצ בר ,ץיבונרצ ברה לש ונקז) דבעשמ
 ר״ימדאהל ינינבר ועסנ ךכ רחא .ל״נה ונינברל אוה

 היה ,.סמ יברה ,על׳כהרבא ׳ר עדונה ןואגה .בו׳צאכוסמ
 תא לבק ־תלחמ תביסמו דאמ שלחו ןקז שיא רבכ זא

 ׳ר ,ונב תוינויצה ינינעב החישלו ןויארל .םב ונינבר

 תא להנש ,ל׳ד־ד ׳ר יחכינה ר״ומדאה יבא ,לאומש

 ייחב םג איהה רצחב תינוציחהו תימינפה הקיטילופה
 .ל״ז ןואגה ויבא

 ךרעו ,םינויצה םינברה תא דאמ דבכ לאדמשי ׳ר

 ןויערל תוחבשתו תולהת רזפו ,הלודג הדועס םדובכל
 .זא וירחתמ דחאב אדילמ ברה תאז רפס רשאכ ,ינויצה
 םיר״ומדאה תורצחב םתעיסנמ ונינבר ובשישכ
 ¬יסחו םידרח םידוהי הברה םנועמב ופסאתה השראוול

 ¬וחישו םתעיסנ תואצות לע עדוויהל ,םינימה לכמ םיד

 ,אדילמ ברהמ ושקבו ,ןילופב תודהיה ילודג םע םהית

 ורקבמ' םיר״ומדאה לש םיפואו םתוהמ תא םהל ראתיש
 וילאושל הנע אדילמ ברה .ינויצה ןויערהל םתוסחיתהו

 טעמ רוגמ יברהל התיה ילמלא" :רמאו ,דחוימ ןפואב
 התיה ןורחאלו בו׳צאכוסמ לאומש ׳ר לש ותוימומרעמ
 םהינש ויה התע יכ ,רוגמ יברה לש ותומימתמ טעמ
 יברהש ,אוה הז רבדבש ןוסאה .םינמאנו םיבוט םינויצ
 רתוי םורע — לאוממי ׳רו ידמ רתוי םת והנה רוגמ
 הרתיה ותוימומרעו ןושארה לש הברה ותומימת ;ידמ
 ךומתלו םינויצל תויהל םהל תונתונ ןניא ןורחאה לש

 ."הז בושח ןויערב

 תונויצה דע רוסיאה םתחנ

 .קסנולפל ,םתיבל השראוומ ובש הלעמל רומאכ

 ירחא ,ישילשה םויב דוע ןוזרתסאו קיזייא םינויצה ינמי
 ישילש םוי ותואב .יקסבוניסא ׳ה לש ותיבב הבישיה
 לכימ לאיחי ׳ר ,שישיה לודגה ברה וריעל רוגמ בש
 ,םיעדונ םירפס הברה לש רבחמ ,ספעשמ קאלשלדוג

 דחאכ יברה ןחלוש לע רוגב הרבעש תבשב תבשש
 .םשל ונינבר תעיסנמ ללכ עדי אלו ,םידבכנה וידיסחמ

 ,ל״נה קיזייא ׳ה םע תבכרב ברה ןמדזנ ספעשל וכרדב

 ׳הל הנפ ברה .םימיה רבכס־מ ויריכממ דחא היהש
 וישכע עיפומ איהש ,ול רמאו הלודג החמשב קיזייא
 ־תהו קיזייא ׳ה תלאש לע .עישרמ ךאלמכ שממ וינפל
 ןווכמ אוה המו ולא וירבד םיזמרמ המ לע :ותואלפ
 תבשב יכ ,ותומימתב דבכנה ברה ול רפס — ?םהב

 תכרב תעב ,ינשה םויבו רוגב םבר לצא רקיב הרבעש
 בתכה לע רבכ םתה םא ,יברה ותוא לאש ,הדירפה
 הנעשכו ?ומשיב ול וארקש־ ,ויברוקממ דהא לש ותיבב
 .םותחלו םשל תכלל יברה והוויצ ,ד-ע םתה אלש ,יל

 יש רתיה.. לע ריגב םיתהל דימת ,ייגר היהש ,ברה

 הזכש רתיה לע יאדוובש יתומימתב בשה ,"םינבר האמ
 הווטצנש םיקמל ברה אבשכי .יביר •רבד םיעיבמ

 תתל ץפחש טגהו ןישוריגה תבסי שיגמה יע םש יאש■
 יכ ולצא אצמנ אלש .איהה שיאה ־י הנעשכ• ,יתשא־
 יברהל בש .היתייב טג םע קסע לכ יי ןיא■ שרגמ
 יע םיתהישי ינממ שרוד יניא שיא םישש ,יי רמאי
 ,ול הנע יברה .יהיויצש הזכ םינבר האמ יש רתיה

 רתיה לע םויה םותחיש ללכ ןיויכ איש .וירבדב העטש
 ־ייצח דגנ ריסיאה יע םיתחיש יייבדב ןיייכ איה .הזכש
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 תכלל והוויצש שיאה לצא םש ןכוהש ,תונויצהו םינ
 לא בושל יתחרכוה ,ברה ףיסוה ,ןבומכ" .םותחלו וילא
 ומתח רבכש ,"הזה רוסיאה לע םותחלו אוהה שיאה
 רניבול םירפא ׳ר ברה םג םהיניב ,םינבר 12 ינפל וילע
 ןכות תא ול רסמו (ןיבול דילי היה קיזייא ׳ר)וריע ןב
 רחא רוגמ איבהש ןכותה םע דבב דב םיאתהש ,רוסיאה

 .יקסוועלא ׳ה רצחה יברוקממ דחא תועובשה גח

 ברהמ ארוק־לוקה תא לביקשכ :רפסל ףיסוה ברה
 לודג בתכמ וילא חלש ,תוינויצה תבוטל ןיק׳צופוסמ
 תונותעב זא םסרפ .סמ ברה) הזה ןויערה לש וחבשב
 רוסיאה אצישכ היהו (הלאכ םיבתכמ תואמ תירבעה
 וילא ובתכמ תא םינותעב םסרפי .םמ ברהו רואל רוגמ
 וריעבש םיארפה םיאנקה והומגרי תונויצה תבוטל
 םוקל וחוכב דוע ןיא ותנקז תעלו ,סרוקיפאל והונתיו
 קיזייא ׳ה תא שקיב תאזל יא ,םהמע םחליהלו םדגנכ
 ע״על םסרפי אלש ושקבלו .סמ ברהל בותכל ליאויש
 ללכ רפס אל קיזייא ׳ה .םעז רובעי דע וילא ובתכמ תא
 ־אכוסלו רוגל ונינבר תעיסנ תודוא לע ספעשמ ברהל
 ,זומת ׳ב ,ק״שע ר םויל רוא יתיבל יכנא יתבששכ .בו׳צ
 ׳הל םפעשמ ברה רפיסש המ לכמ ללכ יתעדי אלו
 תחישמ ח״וד ול רוסמל ותיבל רקובב דימ יתרס ,קיזייא
 ,דחוימ רדחל ינסינכה קיזייא ׳ה .רוגב יברה םע םינברה
 ,רתיהש החישה תא תוטרפב ול יתרסמו תלדה תא רגס
 אוהש ,רמא יברהש ול יתרפסשכו יברה םע םינברהל
 ירבדב קיזייא ׳ה רכזנ ,תוינויצה דגנ המואמ השוע וניא
 לעמ לפנ ,ירמגל וינפ ונתשנ םואתפו ספעשמ ברה
 תא טורמל ליחתהו יכבב ץרפתה ,םינוא ןיאב ואסכ
 ןיוש ךאד זיא׳ס ,יוה ,יוה" :לוקב קועצלו ושאר רעש
 יתלוכי אלש ,יכנא .ולאכ םייוטיב דועו "טלעוו סיוא
 ,תורמה ויתוקעצלו קיזייא ׳ה ינפב יונישה תביסל ןיבהל
 ־רהל חיטבה יברה אלה ,הברדא" ,ול יתרמאו ויתמחינ
 ,"ינויצה ןויערה דגנ המואמ השוע וניא אוהש םינב
 ויתוקעצ תא ארונ בל באכמ ךישמה קיזייא ׳ה לבא
 תלדה לא ץורל יתלחתהו ,דאמ יתלהבנש דע ,ויתויכבו
 ׳ה .האופרו הרזע ול שיחהל ותחפשמ ינבל אורקל
 אלש ,ושארבו וידיב יל זמר ,חוכ ילב ראשנש ,קיזייא
 טאל טאל בששכ .ותיב־ינב תא דיחפא אלו תאז השעא
 ורעצו ובאכ ,ותוזגרתה תביס תא יל ראיב ,וילא וחור
 אוהש םינברהל דיגהל יברה לוכי היה הז ךיא" :רמאו
 דחא םוי קרש תעב ,תוינויצה דגנ המואמ השוע וניא
 םפעשמ שישיה ברה תא ומצעב חירכהו הוויצ ןכ ינפל
 עדי אל םפעשמ ברה אלה !זהזכ רוסיא לע םותחל
 רפיס הזה רבדה לכו רוגב ונינבר לש םרוקיבמ ללכ
 בשח םגו וילע ןמאנ ירכנ וליפאש ,ומות יפל חיסמכ יל
 ,וינפל רוסיאה לע םימותחה םינברה לכ תומש תא יל
 םע דבב דבב הלוע וילע םתחש רוסיאה ןכותש םג המו
 ונממ הקתעהש ,תועובשה גח ינפל רוגב ןכוהש ןכותה
 יברוקממ היהש ,יקסוועלא .י ׳ה יריכמ ,ונריע ןב יל איבה

 ,םיעלקה ןמ םינפל המש השענהמ דימת עדיו רצחה
 ? ם״דהל ןועטל הזכש ןפואב שחכל יברה התע לכוי ךיאו
 בל ,ובל באכו תמהנמ קעצ — ״!הז לע םימש ומוש
 ומע ,ותנומאלו ותרותל ןמאנו ׳ה ירבדל דדח ידוהי
 גילבהלו עגרהל קיזייא ׳ה לוכי היה אל בר ןמז .וצראו
 דחא תאמ יתלאשנ המ ןמז רחא .ובל באכו ורעצ לע
 אלו םתחטבה תא ומייק יברה ינב םא ,ל״נה םינברה
 זא היה המ עדוי ׳ה .רואל הזה רוסיאה תא ואיצוה
 םירכזנה םינברה ויה אלמלא ,ידוהיה ונמלועב שחרתמ
 ¬תמ היה הזה ארוקה לוקו ,בו׳צאכוסבו רוגב םירקבמ

 םילדגתמ ויה והערל שיא תאנשו תקולחמה .םסרפ
 ,םירבדה ויה ןכיה דע עדוי ימו ,רועש ןיאל םיבחרתמו

 .םיעיגמ ,הלילח

 םידרח םינויצ ןוגרא דוסיי לע ןויערה דלונ

 ןילופב םיר״ומדאה תורצחל ל״נה ונינבר תעיסנ
 םיאצמנ ונייה ,םידרחה םינויצה ,ונאש דחוימה בצמהו
 תורדתסה ונל רוציל ונילעש ,שדח ןויער יב ררוע ,וב
 ¬לכה תינויצה תורדתסהה ךותב ימצע ןוגראו הדחוימ
 אהת ,שדוקה תרהט לע ,תידרחה תוינויצהש ידכ ,תיל
 היהי רשפא הזכ ןפואב ,םייניעל תיארנו תטלוב רתוי
 םגו םידרחה וניחא ראש לע עיפשהל דחא דצמ ונל
 ינשה דצמו ,ינויצה ןויערהל םדי ונתיש ,םידיסחה
 ¬הש ,םינגרואמו םידחואמ תוחוכב רתוי לועפל לכונ
 ידכו .תידרחה תודהיה דגנ המואמ השעת אל תונויצ
 תפילחב זא ינמ יתדמע לעופל הז ינויער תא איצוהל
 ,ל״גה ןיק׳צופוסו אדילמ םינברה םע רדסכ םיבתכמ
 תינויצ העיס רוציל תוציחנה לע םהל יתיארה םהבש
 הרצונש ,תיממעה תיטרקומידה היצקרפה ןיעכ ,תידרח
 ,יל הנע אדילמ ברה .תיללכה תינויצה תורדתסהב זא
 םידרח םינויצו םינבר םע ץעיתהו וילא ירבד תא ןחבש
 םדי לע הלבקתנ יתעצהו ,יתא קדצהש ומיכסהו אטילב
 ימיל הזכ םידרח םינויצ לש סוניכל אורקל וטילחהו

 ינא םגש יתשקבו ,אנליווב ב״סרת רדא ו״כו ה״כ
 היולת התיה אלש ,תינכט הביסמ .הז סוניכב ףתתשא
 .וז הבישיב לעופב קלח תחקל ,ירעצל ,יתלוכי אל ,יב

 קסנולפכ ןילופ לש "יחרזמ״ה תדיעו

 אצי סוניכהש ,בתכמב כ״חא ינעידוה אדילמ ברה
 םע םידרח םינויצ לש העיס דסייל טלחוהו לעופל
 םשב תיללכה תינויצה תורדתסהה ךותב דחוימ ןגרוא
 ןורכז תושעל (א :ולא םיקומינו תוביס יתשמ ,״יחרזמ״
 יבבוח ימיב דועש ,ל״ז רבילהומ לאומש ׳ר ןואגהל
 םיובנסינ קחצי ׳ה וריכזמ י״ע הלומעת להינ ןויצ
 (ב !קוטסילאיבב הז םש תחת ינויצה ןויערה תבוטל

 ,ינחור זכדט :תובית שאר ינשמ בכרומ ״יחרזמ״ םשה
 היהת לארשי ץראש ,אוה ונתרטמו ונתמגמ ,רמולכ
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 ןידג םהרבא

 םג אלא ,אדירג ילכלכו יטילופ זכרמל קר אל ונל
 ירמועל .ונלש תרוסמהו הרותה יפ לע ,ינחור זכרמל
 באז ׳ר ,אדילמ סינייר ברה זא ורחבנ "יחרזמה" שארב

 הנש רובעכ .אנליוומ דנלרוג ןמלז ׳ה רבזגלו ץבעי
 קסנולפ ונריעב המייקתנ ,ג״סרת רייא שדוחב ,ךרעב
 ופתתשה הבש ,ןילופב "יחרזמ״ה לש הדיעו (ןילופ)
 מ״יו קבלצולוומ יקסלבוק ל״י םינברה ראשה ןיב
 יזנכשא יכדרמ ׳ר ,קצולפב כ״חא ,םי׳צורקאזמ קינטולז

 "יחרזמ״ה ףינס דסונו השראוומ ןייטשנרוב הימרי ׳רו

 ונגסלו ןמטולז ברה רחבנ ףינסה שארל .ונריעב ןילופל

 רשאכ ,ריכזמל — ולאה םירוטה בתוכו יקסלבוק ברה
 .אוהה ןמזמ אדילב יזכרמה "יחרזמ״ה רזוחב הזמ רכזנ

 ,ל״נה קינטולז ברהמ בתכמ יתלביק המ ןמז רובעכ

 ר״ומדאהש ,םינוש םישנאמ עמש השראווב ותויהבש
 ¬ראווב לודג ירוביצ ןקסע היהש ,ןימיזדארמ ילדנמ ׳ר

 .םידיסחו םידרח םידוהי ינפל ותעד תא עיבה ,הש

 ומקש ,תוטטקהו תובירמה ,תועדה דוריפ ילגרלש
 וניחא ןיב ינויצה ןויערה לשב ןילופב תונוש םירעב
 דאמ ץוחנ ,ותוהמו וביט דוע עדוי וניא אוהש ,םידרחה
 ינשמ םיעדונו םילודג םינבר דחא קדנופ ךותל ףוסאל
 ¬וקנמ ינויצה ןויערה תא ונבליו וררבי ןעמל ,םידדצה

 חוכיו ירחאו תידרחה תודהיהו ונתרות תפקשה תד
 לע הבוחה הזה ןויערה ידדצ לכל אירטו אלקשו ףיקמ
 תונויצ :טילחהלו ןיד־קספ איצוהל דחיב וללה םינברה
 וניחא תא תביחמ איה המכ דעו ,תרתומ וא הרוסא וז
 אוהש ינפמו .המודכו ,ןפוא הזיאבו ,הב קיזחהל םידרחה
 איצוהל ול השק .הז וינעב תונפל ימל עדוי וניא ומצעב

 ברה ונל ץעימ תאזל .לעופל תאזה הפיסאה רבד תא
 בתכמב ןימיזדארמ יברהל תונפל ,בתכמה בתוכ ,.זמ
 אורקל ץפח אוהש ,העומשה יפב אוה תמא םא ,הלאש

 ¬גנתמו םינויצ ,םידדצה ינשמ םינבר תאזכ הדיעוול

 םילבקמ ,קסנולפמ םידרחה םינויצה ,םתא זא יכ ,םהיד
 ופתתשיש םינויצה םינברה לע ול תוארהל םכילע
 יתכרע .הדיעווה תא רדסל ללכב ול לקהלו וז הפיסאב
 ומע יתינתהו ,.זמ ברה תשירד יפכ ,ילדנמ ׳רל בתככ
 םינבר תפיסאל אורקל אוה ץפח תמאב םא :לופכ יאנת
 ¬ויצה ןויערה לש וביט תא ןבללו ררבל ,םידדצה ינשמ

 םאו ;ול רוזעל וילא אובל ונא םינוכנ ,ותרטמו ינ
 ןינועמ וניא יברהו ,דוסי לכ ןיא .זמ ברה תעומשל
 תונעל ללכ ךירצ וניא זא ,תאזכ הפיסאל אורקל ללכ
 הבושתל ונל תבשחנ אהת ותקיתשו ,הז ונבתכמ לע ונל
 והונשקב ,תיבויח היהת הבושתהש ןפואב .תילילש
 -לכימ לאקזחי יבצ ׳ר ,ונריעב ד״בא ברהל ונל הנעיש

 םיבתכמ תפילחב ומע דמוע היהש ,השראווב תעכ ,ןהאז
 ב״ושה ידי־לע חלשי הבושתה תאו ,םינוש הרות ירבדב
 והרקבישו ,וידיסחמ דחא היהש ,ונריעמ ןמדירפ מ״מ ׳ר
 הרשע ומתח ןימידדארל בתכמה לע .האבה תבשב
 אבה עובשל ןושארה םויב .הרות ינב םידיסח םינויצ
 י״ע ל״נה מ״מ ב״ושה שקבתנ הז ונבתכמ תלבק ירחא
 ¬עיסנ ךרדבו ,הלימ־תירבל דחיב ומע עוסנל ילדנמ ׳ר

 מ״מר תא לאשו ונבתכמ תא ותחלצמ יברה איצוה םת
 ןורחאה .בתכמה לע םימותחה ןמ דחא לכ לש םביט לע
 .םינויצו הרות ינב םידרח םידוהי םנה םלוכש ,ול ראב

 ומשב עידוהל ,התיבה בושי קרשכ .ול הוויצ יברה
 וילא וחלשש םישנאהש .ןוזלכימ י״צ ׳ר וריעב ברהל

 .דימ וילא אובל םישקבתמ בתכמה תא

 ןימיזדארמ יברח םע השיגפה

 דימ ונעסנ ,תיבויחה יברה תבושת תא ונלבקשכ
 .הנימיזדאר בתכמה לע םימותחה ןמ םישנא השלש

 .ל״נה יזנכשא יכדרמ ׳ר ונילא הולנ ,השראווב ,ךרדב

 דימ .השראווב םוי ותואב אצמנ ברהש ונל עדונ .רב
 המש .היבאפ בוחרב ותיבב ותוא ונאצמו השראוול ונבש
 ילתפנ ׳ר ברה לש םדמעמב ,וידי לע דימ ונלבקתנ
 ¬רואה ןיתעה ךרוע ,טאגניוו ביל םוחנ ׳הו השראוומ

 .ונמותל ונמאהש ונחנא ."טראוו עשידוי סאד,. יסכודות
 תא עונמל ,םינבר תדיעוול אורקל תמאב ץפח יברהש

 ול ונראית ,םידרחה וניחא ןיב תוטטקהו תובירה
 הלודגה הבוחה תאו אוהה השקה בצמה תא טורטורפב
 ¬עמהו ריפחמה בצסהל ץק םישל והומכ יללכ ןקסע לע

 ונצסחו ונתעדב שיש ,םינבר תפיסא ייע ,הזה ביל
 קוספת םידדצה ינשמ וז םינבר תפסא םאו ,אורקל
 .ק״הות ןיד יפ לע הרוסא תונויצהש ,השעמלו הכלהל

 וניחא לכל ריעל ריעמ עוסנל ינילע םילבקמ וננה
 תא ריסהלו הלומעת םלצא תושעל םינויצה םידרחה
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 קוספת הפסאהש ,ךפי.דל םאו ,הזה ןויערה ןמ םבל
 הרות ירמוש וניחא לכ תא תבייחמו תרתומ תונויצהש
 הלומעת אוה השעי יאדווב ,הציפהלו הב קיזחהל הווצמו
 ¬ושתב .םידיסחה םינויצה שארב דומעיו התבוטל הלודג
 דחא לכל יברה לאש ,וללה םימימתה ונירבד לע הב
 ונתאמ לביקשכו ,יבר הזיא לשו םידיסח וננה םא ונתאמ
 םא" ,ונתוא לואשל ףיסוה ,ונא רוג ידיסחש ,הבושת
 יצירעממ אקווד אלא ינויצ בר הזיא לש ידיסחמ םכניא
 ,ונתרות ןיד י״פע םתא םיחרכומ אלה ,רוגמ ר״ומדאה

 םתדמל אלה יכ ,םינויצ תויה יתלבלו ולוקב עומשל
 ,׳וגו רבד ךממ אלפי יכ ,הרותב בותכש המ םיעדויו
 םיעדוי יאדוובו ,תילעו תמקו ךירעשב תוביר ירבד
 טפושו ןייד אלא ךל ןיא ,תרמוא ארמגהש המ כ״ג םתא
 לאמש אוהש ןימי לע ךל רמאי םא וליפאו ,ךימיבש
 םכנה רהא ןפואבו ,ולוקב עומשל םתא םיחרכומ ךפיהלו
 תחצינ הבושת ול ונבשה וללה םירבדה לע ."ארממ ןקז
 םיאצומ י״ק תובותכו ד״כ תוכרב ארמגב יכ ,הכלהכ
 וטמתשה ,אריז ׳רו אבא ׳ר ,הדוהי ׳ר ידימלתש ,ונא
 לכ :ורמואב ,לארשי הצרא םתילע רסאש ,חז םברמ
 אל םה תאז לכבו ,השעב רבוע י״אל לבבמ הלועה
 אוהש ךיאו ,םבר ירבד תורמל י״אל ולעו הזב וחיגשה
 רתוי לודג ונניאש הדוי אלה ,רוגמ ר״ומדאה תא ץירעי
 ול ועמש אל י״אל עגונש המ תאז לכבו ,הדוהי יברמ
 עומשל ללכ םיבייוחמ אל ונא םגש מ״ש ,וידימלת םג
 ¬מל םינמאנ םינויצ ראשיהל םיכירצ ונאו ,ונבר לוקב
 ליחתה ךכ רחאו עגר שירחה אוה .תדגנתמה ותעד תור

 אוהש ללכ ועדי אל הדוהי ׳ר ידימלתש ,ונמע חכוותהל
 ,הזמ םיעדוי ויה ילמלאש ,השעב הילעה תא רסוא
 ןושלמ ,הברדא ול ונינע ז״ע .ול םיעמוש ויה יאדווב
 ועדי אריז ׳רו אבא ׳רש ,ךפיהה שממ עמשמ ארמגה
 ,השעב רבוע י״אל 'לבבמ הלועה לכ רמא הדוהי ׳רש
 םיצפח — יברה ונל ןעט — ןכבו״ .הצרא ולע תאז לכבו
 ״? ארממ ןקזל אריז ׳רו אבא ׳ר תא תושעל אקווד םתא
 השוע וירבדב אוה םא יכ ,ונחנא אל — ונינע — הלילח״
 ללכ םיכירצ םניא י״אל עגונב ,ןדיד אבילא יכ ,ךכ
 ינויצה ןויערה ליבשב םינכומ ונא םגו ונממ עומשל

 ."םינמאנ םינויצ ראשיהלו ונברמ טמתשהל
 העירכמה ,הנורחאה ונתבושת .דתיה אל ןבומכ
 םיצפח םאה" :רמא אוהו .יברהל ללכ המיענ ,הצרמגהו
 ונבתכ ונבתכמב אלה" :ול ונינע ״? ינויצל היהאש םתא
 ותעדב היה אל םאו ,ונממ םיצפח ונא המ שוריפב ול
 המל ,ול ונעצהש הפיסאל אורקלו ונבתכמ ירחא אלמל
 דוע ונתוא לאש יברה "?וילא אובנש ונתאמ שקיב
 "?ינויצל היהא ינאש אקווד םתא םיצפחה" :םעפ
 .דתיה אלש ונריכהבו ,ל״נכ הבושת ול ונבשהו ונרזח
 ,ונמותל ונמאהש ,תאזכ הדיעוול אורקל ללכ ותעדב
 לע ונחיכוהל וילא ונתוא אורקל ,דתיה ותמגמ לכו
 אלב ונממ ונדרפנ — ללכ ול הלע אלש המ ,ונתוינויצ

 .םולכ

 וו״צותה ןסינ ,בוכורוב תנמש

 (27.9.1935 םוימ ״ץראה״ב םסרופ)

 קסנולפב תסנכה תיב



 ינש רעש

 ק ס נ ו ל פ
 תורפסב
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 ןרדרוג ביל הדוהי

 הקזח דיב אלו
 (גוגדפ הייהש יממ רדפיפ)

 רקובב תיעישתה העש העשה > תבשב ןושאר םוי םויה
 םיפצמו םיבשוי םידימלתה ופסאנ רפסה תיבב .תיעיבר הרסח
 .האולמב תיעישת העש — דומילה תלחתה ןמז .יתאיבל

 עמשא המש בתוכו בישוי יכנא רשא םירפוסה רדח ריק דעבמ
 םרטב םהילא תאצל יבשוממ יתמק .םעירהב םירענה לוק
 יתחתפ .דימת הלועה םנואש תיבשהלו םעיגרהל העשה הלכת
 דגנל רז ישיא — הנהו ,רפסה תיב ןתפמ לע ךורדאו תלדה

 .יניע

 יקנו האנ ושובלמ ,הנש םירשע ןבכ םימיל ריעצ שיאה
 וילוסרק דע הטמל דרוי רוחש ליעמ :םכח דימלת שובלמ —
 הפי וראת ,וירותפכ לע תואלולב ובל לע הלעמל סוכרו
 .וילתמ יחי רשא שיאכ םילדו םיזר וינפ םא ףא הואנ והארמו
 דמע אל רשא שיאכ וא דחפה לוקמ סגה שיאכ תוטורט ויניע
 בשוחו הגוה בלו םב הבכי םרט םיהלא רנ לבא ,וב ומעט
 טיבאו אוהה שיאב ינפ תא יתמש .ןהירואממ ףקשנ תובשחמ
 אוה ינמדק יפ תא הצפא םרטבו .רבד רבד ילבמ לאושכ וב

 :היסור ןושלב הרורב הפשב רמאיו

 !הרומה ,ךילא יל רבד —

 .ול יתרמא ,והעמשאו ךרבד תא אנ רבד —
 ךתיכשמ רדח לא אנ הרוסנ .יננע ,ךילא יל רתס רבד —

 .םירחא ונועמשי ילבל

 בושאו ,ועירי ילבלו ויתחת שיא תבשל םירענה לע יתיוצ
 .ירחא אוהו םירפ׳וסה רדח לא

 ,ונירחא תלדה רוגסאו הרדחה ונאובב רמא ,לכ םדוק —
 .יפב הריגש הניא היסור תפש יכ ,תיזנכשא ךתא רבדל ינשרה
 המו ימ יל אנ הדיגה ,עמוש התאש ןושל לכב רבד —

 ? התא

 הנה תהא תיבב טא ךליו ךשוממ לוקב רמא ,יכנא —
 דמעיו ילא םואתפ ךפה ,ינודא אנ עמש ...יכנא .הנה תחאו
 יל ןיאי התא םכה שיא יכ יתעדי אנ הנה :יב וינפ תא
 הוסמה אנ ריסא יתרמא תחא ןכ לע ,ךינפמ רתתסהלו קמחתהל
 "אשת לואש םא הנה .שרופמה ימשב ךל עדואו ינפ לעמ

 ־תופרשמ תיב קיזחמ ןב יכ ךל ורמאו יבא םשלו ימשל שלעטב
 יאו בהל הבאת לא ;ימש יבצ ןב םייחו יכנא ןייווגרידב ןייה
 -־ תמאב לבא ,םהל קר יתעדונ הז ימשב :םהירבדל ןימאת

 !יכנא דוד ןב חישמ

 ־:2ב רשא תא ןיבהלו ודבל הז רבד עומשל יל היה בר
 .דוע יב רבדי המ עימשל יתצפח תאז לכב ;ירבד לעב ימו

 .רבדל ףי:יי דשא תא עומשל ינזא טאנ ינפ תא יתדמעה

 'יניעו וליק ומירהב ףיסיה י יכנא חישמ ,רבדה ןכ —
 יתיב רתסב יתבשיי םיבר םימי הז ינאו .שא ילחנכ תורעוב
 יתעושי אובת וב רשא םויל הפצמו בשוי םילכה לא אבחנ
 סיציפג לארשי תיב ׳ה םע תא יתיארו יתיפצו יתבשי .תולגהל
 4*א וכלי ויגפ רבע לא שיא ,העור ילב ןאצכ םירהה יקיקנב

 בעה .יילגר תחת ךחלמ אוה רשא הדשה קרי ונחיני רשא
 א*י הזמ הלא .םעברי ימיבכ םיערק םיערק השענו תוגלפל גלפנ
 ;םוי ד*יי המ תוארל םבל ומישי אלו דמל תודיתע ושיחי

 ,םתובא רקחל ונניכי אלו ןושאר רודל ולאשי אל הזמ הלאו

 הלא .תוצראה ימעב ונל םש אלי ,ץרא ילע ונחנא לומת וליאכ
 ךחלתו םשפנ שבית ,ןודבא דע םהב לכאת תואנק שא —
 הלאו ,שפנ יבידמו םיניע ילכמ םינשע םידואכ םנהו םחל
 רעבת אלו םברקב םבל םחי אלו ,ובטרי בייחה םרזמ
 וז המיא — גהונו ךליח רבדה היהי הכ םאו .׳ה שא םב
 המכח אל םהל ןיא ־ישא הרותה ישיבות ?הילע היהת המ
 ־:סי תעד ישקבמו ;יוג בעתמו שיפנ הזבל ינפהי ןושל אלו
 יקתני םנרצמ רתוי ולשב רשא תורפכו םתובא תרית לא םפרע
 י י ת א י בהר ץרפ יכ יתיאר .לכוא יפ לע ולפיו םהידב לעמ
 תולגהל ימוי אב :רמואו לארשי תיב לע םיאבה םימיה
 עד !ןויע ינאצמי דוע השחאו קפאתא ןפ ,האב ילואג תנשי

 !ךילא אב יכנא תינשה םעפה תאז יכ אופא

 ? הנושאר ילצא תייה יתמו ,ויתלאש ? תינש —

 תמק אל התאו תיעיבשה העשב םכשה רקובב םויה —
 ךעירפא אל רמואו םיסיכמ ויה תונולחה יכ ,ךבכשממ דיע

 .דבועה תנש הקותמ יכ ,ךתנשמ

 ו ךמעל ךתולגהב הנושאר ילא אובל יב תרחב עודמו —
 הנוחה ברה לא םא יכ הנושאר ינפ יתמש ךילא אל —
 די לע רשא בוחרה הצקב המש רגה 0 יתמאה ברה ,הזב
 יתיב לא יאיבבו ,תיששה העשב םייה ־תאב וילא ;ריעה רעש
 4יא ימשב יעדוהבו .הפל הפמ תיבה אלמיו םיבר ילע ולהקנ

 בל תירירש הלדג המ דע ךשפנב אנ רעש — םהיניעל ברה
 שיאכ םליכ ילע ונתנ ינא המו ימ שריפמ םעמשב !חזה םעה
 - ״!עגושמ .עגושמ״ :אלמ ירחא וארקיו םליק קיחשב דחא

 ? הזה רבדל ינודא התא רמאת המ

 םרטה ,הטקש שפנב ייתינע ?רבדא המי רמוא המ —
 4יע וללפתי םוי םוי :וכרד ןכו הזה םעה ןכ יכ ,ינודא ,עדת

 ראובבי — ,״איביש ול הכחא םיי לכב״ ורמאיו חישמה תאיב
 .עגושמל והונתיו ונממ םנצח ורעני ־ ־

 .חיר תחנמ ילהצ יינפי יב רבודה רמא ! ךרבד ןכ --־

 םינב ייה : רמאת המח תוחכותה יליקב םהילע יתתנ ינא םגי
 תאו םכירמ תא יתעדי !הלואגל ייאר וניאש רוד ,םירריכ
 4יבא .י4י ועמשת אלו יב ינימאת אל יכ יתעדי ;השקה םככרע

 םכבלכ אל רשא שיא ,ומש ןאדראגו םכברקב בשוי דחא שיא
 לבא .איה צ הביט ,המכה בהוא שיא ;םבסרבמ ונרס בהיא
 קוקחו ,תעד :ובלב ילא .לארשי ןיבי איה ,ינפ םישא ו• 'ערת

 ,יב קיזה" שיא יכ ויניע רשא .איה ושארב
 ירתה דתא עגר ,תמכ ילא ש הליעפה תא תיארה ןברב ¬י שא

 יתע ילעפי א וירבד י ףסויו ,הת! :*ימאי

 שאו — י יננה י ־ אל יכ האי־ איה התא יבי ךב יתיגש ש יא ה
 יבנא רשא : שקבמ בש ןכ 4יע תא הקי ךנחי-ישת אנ תבה

 ימיב רפיבה יתבי דנ יבא תא ב ךייא רמיא

 .ה4ישממת 4יש יירבנה את .רמיתב •

 .רם;י.לפ רפס
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 לש ורפוס תויהל ושפנ תוא לכב ליאוי אל ונתאמ ימ
 :חור תרקב והלאשאו ןחלושה לעמ יטע יתחקל ןכבו ? חישמ

 ? בותכא המו בותכא ימל —

 .גרוברטפל ,בותכת המרגילית —

 ?ימ םש לע —

 .ומצעבו ודובכב רסיקה לא —

 רמואו רוחא תגסל תע יכו םירצמה ןיב יתאב יכ יתיאר
 חישמ תמאב םא ,ינודא ,אנ עמש :ידימ יטע תא יחינהב וילא
 ןילטבמ ןיאש שרופמ ןיד עדתו ךברקב םיהלא תרות אלה התא
 עמש התאו .שדקמה תיב ןינבל וליפאו ןבר תיב לש תוקונית
 םיפסאנ תוקונית האמכ *ךומסה רדתב ןאצה יריעצ לוק תא
 תעכ ינממ ףרה ,ךממ שקבא ןכ לע .יאוב לא םיכחמו המש
 יתעש היהת זא ;דומלה תועש תולכב םירהצה רחא דע

 .ץפח ךבלש המ השעאו אוב ,היונפ

 השוע ךניא יכ יכנא האור ,חישמה רמא !תרבד ןכ —
 הכחאו הפ בשא ינאו ךתכאלמל ךל ךל ,הבה .הימד ׳ה תכאלמ

 .הנפתשכל ךבוש דע

 .הזה רבדב ךינפ תאשל לכוא אל יכ ,יל אנ החלס —
 רשא םיבתכ המה הזב םיחנומה םיבתכהו ןובשחה ירפס לכ
 אל רשא םיסומכ םירבד םג םהב שיו ,ךלמה םשב םיבתכנ
 יכ הזמ אצא תחא העשל אל ינאו ,םהב טולשל רז ןיע לכות
 ברה ןמזה לכב ךפגב הזב השעת המו .שמחל עבראל םא
 בושתו ילגרל הזב אצת אוצי םא יכ יל בוט ןיא ןכ לע ? הזה
 ךעבש ךשפנכ ךמע חחושא זאו ,תוצח רחא תישילשה העשב

 .השעא ילא רמאת רשא לכו

 ףוצרפה תמכחב יב ןיבהו ינפב חישמה לכתסנ ירבד ידמ
 ימע אציו ןפיו יב רצפ אל ןכ לע ,בושא אלו יתרבד תחא יכ
 תיב רדה ינפלש רודזורפב ונאצמ ונתאצב .אב רשא ךרדב
 אב ,ןיווגרידב ןייה תופרשמ תיבב םיתרשמה דחא רפסה
 רשא חרובה ונב תא שקבל ,"חישמה" יבא ,וילעב תוכאלמב
 תא ללמואה תוארכ .ויבא לא ובישהלו אוהה הלילב טלמנ
 השכ םואתפ וירחא ךליו רהד רבד אל ויבא תיב תרשמ

 .ותוארל דוע יתפסי אלו םלאנ לבוי חבטל

 אב התא יכ ,ארוקה לאשי ,ונחנא םיעגושמ ירסחה"
 ״!ותעדמ אציש םירענה דחא תולכסו תוללוה ונל רפסל

 םיעגושמ ירסח אל לאל תודות י ארוקה ידידי ,תרבד ןכ
 םישועה ןועגשב םיכומו תעד ירסח ונתא שיו שי .ונחנא
 ללכה ןמ אצוי אוה הזה טרפה יכ ספא ;םהישעמ רז םהישעמ
 שפנה ילוח ראש לרוגכ אל יכ .אצי ולוכ ללכה לע דמללו

 תלחתמ אל .הז וילח ול אב דחא רוקממ אלו ולרוג וליגכ רשא
 ושפנ תרצ אל ,תיטרפ הבס אל ;הטוש דלונ ותאירב
 די תמושתב אל .ול עגנ ומע עגנמ יכ ,ותעדמ והתאיצוה
 איהו בהא וימעמ הלותב אל ,וכרד חילצה אל ׳הו ודי חלש
 ףטעתתו וינפ לע תמ ויניע ידמחממ דחא אל ףא ,וב הלחב
 ארונה ומע ינעב םא יכ — ,ןוגיו הער רצועמ ושפנ וילע
 ןכ לע .ותעד הלבלבתנו ותמואב לכתסנ ;עגפנו ץיצה דאמ
 קסעתהל םיביוחמ ונלוכש ,רוצמ תמכ הזה ללחה תא יכנא האור
 ויתודלות תא הרצקב דל רפסל ובל תא ךדבע אצמ ןכ לע ;וב

 .ותוא תואצומהו

 "דוד ןב חישמ" ונניא תמאב ,ארוקה ידידי ,הזה ללמואה
 רפכב ןיידוופרשמ תיב קיזחמ יבצ ןב םייח — םא יכ
 ךר ,ויבאל אוה דיחי ,ריעהמ טסרעוו הרשע עבשכ ,ןיווגריד
 בחורו םיבוט- תונורשכ וב וארנ דלי ודועב .ומא ינפל גונעו
 ןב ול היהיש הלודג החמש חמש ויבאו וליג ינב לע בל

 הסח אל הרות דומלל ומוי אובבו ;"לארשיב הארוה הרומ"
 וציו ,םהיבלחמו םידמלמה תורוכבמ ול חקיו ופסכ לע וניע
 "בר" ונממ תושעלו םדימלת חומ לע שיטפב תוכהל םתוא
 תיבב בשוי רענה היה הרשע־ששה תנש דע .השקמ השעמ
 ול אצי הנש הרשע־שש ול תואלמבו ,תבורקת ריעב ודוד
 םייח תא יבצ חקל םינברה דחא תצעבו ;אוהה םוקמב םש
 ,םירפס אלמ רשא דחוימ רדחב והבישויו רפכה לא וילא ונב
 ותעד חיסי ילבל ויתוחרוא לכ רמוש היה םיגיע עבשבו
 ךרד םיבשו םירבועה םע אשמו עגמב אובל ילבו ודומלתמ
 אלו ורדחב דדבו דומלג םייח רענה בשי םינש יתש .רפכה

 דע ...הגוהו קסועו בשוי יהיו ;דלח יבשוי םע םדא טיבה
 םחר רטפ לכ דעב באה רצע רוצע םא יכ .ותעדמ אצי רשא
 תאצל ונב חור תא אולכל חוכ רצע אל ,ותילעב ונב לא אובמ
 הסוכמב רוקחלו אלפומב שורדל הכלה לש תומא ׳ד ךותמ
 תודיחו םלוע יזר ,הגוהה רענה בל לע ולע םיבר םירבד .ונממ
 רשא ץראה לכב ןיא שיאו ,םינורתפ םהל ןיא רשא םדק ינמ
 םייחלו .ויתומולחמ ותעד חיסיו םירבדב םייח םע אובי
 — אוה וליגכ רשא םירענה לע עבטה תונתמב דחא םכש
 וחור תאצבו .לארשי ומע תא בהוא בל ,לעפתמו שגר בל
 ותנומא יבב ומע לא םג ןנובתהל לחה תורתסנב טושל
 ךרד הזיא .ץק ילבמ הכוראו הרמה םתולג לע ןנואתהלו
 לע ויניע חקפ ימו הז אלפומ רבדב רוקחל חורה וילע רבע
 ןכא !עדוי ימ ?דאמ הרומ יכ ובצמ לעו תולבאה ומע יכרד
 ובל ברקו ושפנ ךלה .וברקב ידש תמשנו שונאב איה חור
 תא םייח םשיו .ימע ותחישמ וניאר בשח רשא ותבשחמו
 ירתסו הלבק ירפסב םיהלאל םינורתפ תאז ותדיחל שקבל ובל
 בושחל וקימעהבו ,ותניב חור החפנ ןיצק בשחל ורמאבו י הרות
 אוה יכ וחומב עבקנו חישמב ותעד האצי חישמה תאיבב

 .ויתורצ לכמ לארשי תא הדפי אוהו "חישמה"

 וילע םויל םוימ רבגתהב ותישארב וילח תא ויבא האר
 לאש .הרוקמ תא עדי אלו הכרד ןיבה אל ךא ,הרוחשה הרמה
 רמשמ וילע ומש םתצע יפ לעו םיאפורב שרד ,םיחמומב
 לע טלמהלו סונל הסנ תובר םימעפ יכ ,םילבחב והורסאיו
 ורמוש תעד בונגל ודיב התלע תאז תבש יאצומבו .ושפנ
 םינשי -ותיב ינב דועבו ;וילע רשא םילבחה ןמ חתפתהלו
 ,טסרעוו הרשע־עבש ךרד אוהה הלילה לכ ךליו טלמיו אוה סנ
 לככ יתיב לא םשמו ברה תיב לא םכשה רקובב ואוב דע
 והביכריו והחקיו ושארל רמושה והאצמ םש .יתרפכ רשא
 םוקמב ,ורמשמ רדח לאו ויבא תיב לא והבישיו הלגעה לא

 .ער לכמ לאוגה ךאלמה וילא אב רשא דע .רוצע היה

 ,הברה תורוד ינפל םייח האור הז םייח היה ולא
 "לפנב הנומאה דועב ,ונינפל הנש תואמ שולשכ וא םיתאמכ
 םלודג דעו םנטקמל לארשי לכו ץראב הרבג םיסנבו תוא

 תמאב השענ ילוא ,הלבקה יעותעת לע םידרחו היזהל םיטונ
 תואירטמג םידבמ ויה םילבוקמהו םינברה ;רקש חישמל
 םיבר ויהו הווקמה :חישמה אוה אוה יכ תוארהל תומש יפורצו
 חישמ דוע לארשיל םהל היהו ,וילע םילפטנו וירחא םיטונ
 תופידרו תובר תורצ דוע וליבשב םילבוס ויהו ,דחא רקש
 הלפאו ךשוח ימי לבא .םיברב ונועגש הלגנ םרטב תושדח
 לארשי ינב רשא םיקדסבו םירוחב םג .םניאו ורבע רבכ הלא
 תולקו תויתפה ןנע שרגיו רואה עקבנ רבכ םש םיאבחתמ
 יטשו היזה ילעב ירומכמב התע ולפי הלקנ לע אלו ,תעדה
 םשאר וירחא ועוני םהינפל הזכ שיא אובכו ;הלאכ בזכ

 .ול יוארה ומשב ול וארקיו

 םיאולחתב ללמואה יבצ ןב םייח תמ םימי םיתנש ץקמ
 .הנש םירשע ןב אוהו םיעגושמה תיבב םילודג
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 ירפ אל ,ארוקה ידידי ,ךל יתרפכ רשא הז בצע רבד
 ודיעי םיברו אוה היהש השעמ .ויתאצוה יבלמ אלו אוה שחכ
 םש וילא רשא "יתמאה ברה" ונברקב יח דוע יכ ,וילע
 ק״קה ןמ אצי יכ ףא ,הנושאר וינפ תא ללמואה "חישמה"

 ריעה ינב לכ ונתא םייח דועו ,תרחא ק״ק לא דליו איהה
 דחוימו דיחי ונניא רשא ,הזה הרקמה .רבדה הרק םש רשא
 יתבב לכתסהל תיקדס טחמכ חתפ ונל חתפי ,ונמע ברקב
 םב ותיציו םהירפסב םוכרכי" רשא םיללמואה םירוחבה שפנ
 ־דפה תרותב תעדה ןורסח אוה הז םתחשמ רוקמ ."רואה תא
 לודיג רעצ םיעדוי ונמע ינבמ םיבר .םינבה ךונחו קיגוג
 תא םישיבלמו םיליכאמ המה .םינב ךונח אל לבא םינב
 לא לבא ;םילדג המהו םפוג יכרצ לכ םהל םינתונו םהינב
 םיפונ יארי אל תיעבטה םתיטנ לאו וטיבי אל םשפנ יתב
 םא וב וכל ךרדה וז רומאל תיגיגכ רהה תא םהילע המה
 חורב טילש םדא ןיא יכ ועדי אל המהו ,ונאמת םאו ובאת
 וניחא ברקב קר אלו .הקזח דיב אלו חורה תא אולכל
 רודה ינב ןיב םג יכ ,םהידיב םינושארה ישעמ רשא םינקזה
 הז טושפ רבד תעדמ םיקוחרה בל יריבא תובא שי שדחה

 תויהל םהינב תא וחירכה םהיתובא תובאו םהיתובאש םשכו
 תויהל םהינב תא המה וחירכי ןכ ,"הארוה ירומו םינבר"
 םיבנע תוארל ווקי רשא שיו ,םחרכ לעב "םיאפורו םימכח"

 .םתירחאב ומהניו ןולק ועבשיו םישואב ואריו

 ב

 אגרש םג העט ןייווגרידמ ןייה־ףרוש העט רשא תועטה

 ינבמ םיליכשמה לע בשחנה ,קסנולפב לבאה ץיוואנאוויא
 .שדחה רודה

 ^הנוי ןב לואש :לארשיב םינפל) ץיוואנאוויא אגרש

 וא ליכשמ ותויהמ אל ,קסנולפב םיליכשמה לע בשחנ לבאה
 הרשמ יאשונמ דחא היהש תמחמ קר ,םירפסב ארוק וא רפוס

 ידידי ,ךיניעב הלא ירבד ואלפי םא .ןייה סכמ תמורתכ
 !ואלסי לא ,ארוקה

 ,ונצראב לארשיב הלכשהה תודלות בותכל דיתעה שיאה
 ¬פתו הלכשהה הצרפ םהמ רשא םירוקמה תא תוארהל ואובב

 יתב תא ,םירפוסה תאו םירומה תא וריכזהב ,ץראב טוש
 סג םהיניב תונמל חכשי אנ לא ,השדחה תורפסה תאו רפסה
 תוחפשמ יפלאל םהל ןתנ רשא ,הז די־חולשמ .ןייה סכמ תא
 ,לארשיב השדח תכ ארב ,םינש תורשע ךשמב לארשי ינב

 תוישפחה תועדהו םתלכשהש רמולכ ,לעופב םיליכשמ תכ
 םיפוקכ םתוקחכ םא יכ הריקחהו ןויעה ירחא אל םהל ואב
 תרשל םדא אבש ןויכמ :ךדיב הז ללכ טוקנ .םירחא השעמ
 ¬עטה הלאמ הזו ,תווצמה ןמ ישפח השענ ןייה סכמ תמורתב

 םאו טעמ םא תעדל בייחמ היה הזכ שיאש ינפמ (א : םימ
 היה היסור ןושל עדויה לכ איהה תעבו ,היסור ןושל הברה
 לע גועלל ודיב תושר היהו לארשיל רצימה שאר ןיד ול
 עוסנל דכ ידיל םתאיבה םתדובע ךרדש ינפמ (ב .םימכח ירבד
 .יחדא יחדאד ןויכו ;ט״ויו תבשב םהיצפח תושעלו בותכלו
 םע םינתוני םיאשונו תוירבה םע םיברועמ ויהש ינפמ (ג
 .םהמע תיתשלו לוכאל אלש םהל רשפא יאו םידבכנו םירש

 ,םוצמצב אלי חוירב םהל תנתנ םתסנרפ ,רתיהש ינפמ (ד

 יילעמ ןיקרופש ימ לכש םליעבש גהונבו ,רעצב אלו תחנב
 ינפמ ;ה ,תווצמו הרות לוע וילעמ קרופ הסנרפה תגאד לוע
 .םימיענב םהיתינשו בוטב םהימי תולבל םדיב קפס היהש

 ייהש י:פמ יו .גלש לוגלגמו םיפוגסה ןמ ושאיתה ןכלו
 תיחמל םהינפב דמע אל שיאי ; לכ ינפמ יתחנ אלו עורז ישנא

 םיריכמ ןיאש םוקמל םיכלוה ויה בור יפ לעש ינפמ (ז .םדיב
 וצפח אל םימש יאריש ינפמ ^ח .ץפח םבלש המ ושעו םתוא
 ןמ אלו םיבלענה ןמ תויהל ורחבו םיסכומל םירבח תויהל
 יתרשמ ןיב דחא דיסח רקדזנ דחא םוקמבש ינרוכז .םיבלועה
 אריישה ינב ויהו ,שארב דמועהל בורק היהש ינפמ ,סכמה
 ־חושו ןחלושה לא ןיבוסמ ויהשכו דיסח ותואב דימת ןיגלגלמ
 םהינפל ןנרמו ןידודח ירבדב סייפמ איה היה איבוקב ןיק

 :האנ רמז

 אגניטרקמ יברה
 אגנח ליטמ ,דוה

 ,והשיטפל הימראו

 ׳והתיבד ןותחכשאו

 יגב רשא תומוקמה לכב וטשפ הלאה סכמה יתרשמו
 רשא לארשי ינב ןומהו ,םירפכבי םירעב םש םיבשוי לארשי
 ילעב ,ןייה יפרוש :םה אלה ,ןייה קסעמ האצמנ םתסנרפ
 הלטנ אלש לבט ןייב םירחוסהו םיקשמה ירכומ ,תואקדנופ
 םיאור ויהו ,םהינפמ םיאריו םתעדב םייולת ויה םלוכ ,ותמורת
 תא םיקחמ םהמ הברהו ,ןמא ןינוע םחרכ לעבו םהישעמ תא
 לע — .ןיקוזנ םניא הלא ,רוצמ יחולש יכ םתוארב םהישעמ
 ללכב ןייה סכמ ימירמ יכ ,הלכשהה תודלות רפסב רמאי ןכ

 .המה םיברה יליכשמ

 תמורת יתרשממ דהא היה לבאה ץיוואנאוויא אגרשו
 "לבאה" ותחפשמ םש .ךלפה יצח רש — ,םיהובגה סכמה

 ,דצעמב םיצע ישרח ויה ויתובא תובא וא ויתובאש חיכוי

 תושקב בתוכ היה ץראב ןייה סכמ היהי םרט ומצעב איהו
 ."ןלדתשה לואש ׳ר" ומש היה ךכו ,ריעה רש לצא ןלדתשו

 םירבד ינשב קרו ומא ןושלכ ויפב הרוגש .דתיה היסור ןושל
 ןיב ןיחבמ היה אל :וימי לכ םירוב לע דמע אלו לשכנ היה

 1• םיבתוכ םוקמ הזיאב עדי אל ותביתכבו יי044 ןיבו ייש4־

 הנמנ םלועל ןייה סכמ אבש ןויכמו — •י םוקמ הזיאבו
 ונקז תא חלגיו ,ויתרשמ ןיב ריעה רש תולדתשהב לבאה
 קורפיו ץיוואנאוויא אגרשב הניי ןב לואש ומש תא ףלחיו
 ותלכשהו .ליכשמל — יהיו ,םיביט םישעמו תווצמ לוע וילעמ
 לטבו ןייה סכמ רבעש ירחא ,ןכ ירחא םג ול הראשנ תאז
 ימימ שטדואנאוו־יא אגרש בלב השרת סינ הזל ףסונ .םלועה ןמ
 :איהו .דדמ הניאש תחא .דדמ דוע סכמה תמורתב ותדובע

 ,סכמה תמורתב ויתרשמב תורמ גוהנל לגרההו בלה תוריבא

 ביערמ דוסב םגו ותחפשמו ותיב ברקב ררתשה םג ררתשה ןב
 רשיה לכ יכ ,םירחא ןיצר ינפמ ונוצר לטב אל םלועמ ;וידחי
 יתויה דועב שטיוואנאוויא אגרש יל אשנ .דשא .השעי ויניעב
 םלדגל בבמז עיגהשכו ,תונבו םינב ול דלתו הגוי ןב לואש
 בלהג םימחרב א1' :ונרמא רשא ותטישב םהיבא זחא םכנחלו
 שגונ לוקב םא יכ ,ץפח רשאל םטה ביט לכשו ןח ירבדב אלו
 אל אוה ףא !דומעיי — .דוצ .יהיו — רמא .םילבוח ל קמ י
 יכ .הרתי הבה אלו הבהא אל ותיב ישנאו וידלימ לאוש היה
 יכ ,ודיב הלצ הז וצפחו .םימיה לכ יתוא האריל םא
 תמיעלו .אצי ויפמ הגה 4־בל םיעמשנ וינב תא תוארל הכז
 ב^י יגומ .תוחפשה ינבכ םיענכנו שפנ חיכ ידסח םג ייה הז
 4ייק שטיויאנאוויא אגייש תיבב עמשנ אל .דימת חיר יאכדי

 .םימיה 4יכ דימת םהינפ לע ותארי ,רתיה יכ ,םיקחשמ םידלי

 ..לוואס ארקנה לדוייפ ריכבה ינב

 ןינעב דחא קיפ ךל הנשאי ,אריקה ידידי ,אנ דימע ,דפ
 .ינצראב יננמזב םיחיבשמה 4•צא גיהנה תימשה יינש

 איהש םשנ ויבא םשי ימש תא הנשמ החכשהל אצייה לכ
 םשד יונשל םידגב יינש ןיב ןיא .ייסנכמי יידגב תא הנשמ
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 הרושכ הב םיגהונו םירחא ידי לע תישענ ותכאלמ הזש אלא
 ¬בש גהונב .הרושכ אלש ומצע ידי לע תישענ ותכאלמ הזו
 ול חקולו ינונח לצא אוה ךלוה הלכשהל אצוי םדא ,םלוע
 ;הכלהכו ןידכ םיטיח ימכח ידיב םירופת םיאג םישובלמ
 אב ונניאו םירחאב ךלמנ ונניא ומש תוגשל אב אוהשכו
 השועו ותעד יפ לע הנשמ אוה ירה אלא ,תומושר שורדל
 ¬לכמ םתומש תא םתונשב םיליכשמה ויה ולא .ץפח ובלש המ
 תומשה תא םיריזהמ ויהו תעדה לוקשבו טפשמב םהירבד םילכ
 תומשה תא םינשמו ירקיעה םאטבמל שדוקה יבתכמ םיאצויה
 היה זא יכ ,םאטבמ תולשלתשהו םתארוה יפ לע םישדחה
 ונב דוע ויה אל זא יכ .םיבוט םוכרביו לבוקמו ןקותמ רבדה

 ,דודראמ ,אמאילש ,לערא ,לעקנאי ,אקציא ,אקשאי ,אקשאמ
 טינקהל ידכ הנוכב םינלופה■ םולקלקש ומכ ,אקכאר ,אקראס

 םתחת ונל ויהו ;לארשי תא
 143X08 ,>146331 ,(4^1100 ,08068^1, .4313011, 0ס;1סג1ס11,

,3X11.718? 

 ,1183מ _ ןבחןי תחתו ,3x860^1 — ןךיתתמ תןךת ןךי<דו

 ;1106088 _ עביל תץןת * £.1111338613 _ עכעפ תחת

 143/!16>1<(1^3 (£8ןי61־31123 — איהש) עצנירפש תחתו

 ,םמשל םיאנ םהו םהל האנ םמש היהו — ,המודכו
 םהיתומש תא םה םינשמ !םלועל האב איסומלרדגא — וישכע
 ןוימד יפ לע םא יכ ,יתמאה םאטבמו םתארוה יפ ילע אל
 םישועו םהרבאמ א םיחקול .דבלב הרבהה יוושו תויתואה
 וו ,ראגירגל הילדגמ ג ,םיראבל ךורבמ ב ,טרעבלא ותוא
 קחרתמ םשהש המ לכו ,רטעפל סחנפמ פ ,יליסאוול ףלאוומ
 .חבושמ הז ירה תירקיעה ותארוהמו תירבעה ותנומתמ רתוי
 ,רטעפ הזו ,לוואפ הז ארקי סחנפל יכ רבדה תואצות ויהו —
 ןורהאלו ;ץרפלו הפפל ןכ םיארוק םירתאו ,ריפראפ ישילשהו
 רחא םוקמבו רדנסכלא רחא םוקמבו טרבלא הז םוקמב■ םיארוק
 — םיסורה לשמכ — ״ןטשה ךרי ףכ עקת״ יב דע ,יירדנא
 תא וריכי אל םידילומה תובאה .תאז איבוברע םע וקבאהב
 יפב םמצע תא וריכי אלו םבלמ ודב רשא םהיתומשב םהינב
 "ילתפנ" וינב בולעה הז ןויצךב .םהל וארק רשא תומשב םהימ
 אוה םגו ,"םיפי״ו "לוקינ" ול שי לבא ,םניאו והואצי "םייח״ו
 ונעדי .טקידענעב וא ןאדגאב םא יכ ומש דוע רמאי ןויצךב אל
 ןבה הנשיו ,רעבדבוד ומשו ןב ולו ומש השמ דחא רישע שיא
 :רמאיו ויבא וב רעגיו ,שטיוועיווטאמ סיראב םשל ומש תא
 אל ידועמ ייווטאמ םשבו ,ינא ייסיאמ אלה ? יכנא ייווטאמ םאה
 תונשל תואנ אלו ויבא לוקב ליכשמה ןבה עמש אלו .יתארקנ
 דעב ול תתל ויבא רומאב םג אלו ,ול חקל רשא םשה תא

 .ותעד לע דומעיו ;הנשל כ״ור תואמ שמח הז
 ,שטיוואגאוויא אגרש ,הז ונרופס אשונ ונליכשמל ללמ ימו
 ומש יכ ,ונב םשב ומש תא בברע יכ ,לוואפ ונבל ארוקה
 ותולגהב םחישמ עושי רמא ןכ יכ ,"לואפ" אוה "לואש"
 ךמש דוע ארקי לואש אל" :רמאל קשמדב וכאלמ לואשל
 תואי אגרש םשהו ;״ךיתתג םייוגל איבנ יכ ;לואפ םא יכ
 :םידוהיה ןיב םג רמאי ןכו ,סובעפ אוהש ,שיווייפ ונב םשל

 !ך שיווייפ — אגרש
 רבדל ךאישאו דחא עגר ךיתרצע יכ ,יארוק ,חלס התעו

 :ירופכל בש יננהו ,רחא

 ¬ומתב עבשילא ירבעה םשה אוהש£1183זב611ב םשה *
 ¬צונה הפוריא ינב יפב אבשכ ,ת ע ב ש י ל א תרחואמה ותנ
 ,םינשל קלחנ ,הבה לש ןושלב םהיתונבל וב אורקל ולחהו םיר
 3617 אתתלד אגלפמ שיו £נ36 אליעלד אגלפמ וארקש שי
 ונמע ינב ןושלב אב ןורחאה הזמו 36187 םילגנאה אטבמבו
 אוה איסור ׳לב ואולמב עסעפ םשה כ״או ;עסעפ םשה

 .£^3386׳ז3

 תוארהל "לבאה" לחה ובו םכח דלי היה לואפ רוכבה ונב
 אלו תירבע אורק ויבא ודמל אל ךונחל ועיגהב .ותלכשה
 לש וחור עיגוהל ול המל יכ ,תולפתה רדסו ויהלא תד והרוה
 תונושלה ףכית דמלל לחה םא יכ ,הלאכ תורתומב קונית
 לואפ םינש הנומש ןב .םויזנמיגל אובל ול תוצוחנה תועידיהו
 דלי יכ ,הלעמל הלעיו וידומל לע דוקשיו םויזנמיגב ואובב
 ודי איהה תעב יכ — ופסכ לע ויבא ןיע הסח אל .היה םכח
 םהל ןתיו םויזנמיגה ידימלתמ ונבל הרומ חקיו — הפיקת
 ידמ תוארל ויצלח אצויב באה חמשיו ,דחוימ רדח ותיבב
 יכ ,םירומה ידיב םושרה תא ותדועת בתכב ושדחב שדוח
 שטיוואנאוויא אגרש בושחיו .םויל םוימ בוטו ךולה ךלוה רענה
 דפיגב ונב השעי רשא םינשה רפסמ תא תחאל תחא שארמ
 עבש םירדח העבש" :רמאיו ,הנשל רדח ,הנשל רדח ,םודנ
 .םויזגמיגה תא לואפ הלכי הנש הרשע שמחב ;הנה םינש
 ראפתי הכב — ״? והומכ םימיל ריעצ קיתו דימלת אצמנה
 .םלועל ואב אלש תורפ הנקיו םימיה לכ ויעמוש ינזאב לבאה

 הרומל לבאה חקל רשא םויזנמיגה דימלת לקגופרגו
 ,ודימלתמ הלעמל םירדח ינש ,ישילשה רדחב דימלת היה ויבל
 תיבב לקגופרג בשיו .שמח םינשל םימיב ונממ ריכב היה יכ ףא
 ,םוי םוי וירועש תא ונבל ןנשמו בשוי םינש שמח לבאה
 -מיגב לקנופרג תבשל הנורחאה הנשה אוב דע ,הנשב הנש
 אובל ישימחה רדחה ךמ לואפ אצי הב רשא הנשה איה ,םויזנ

 .יששב

 יכ ותעד יפל הנומא ותכאלמ השע הזה הרומה-דימלתה
 םהיטרפ לכב בטיה ראב וירועש לכ תא ודימלתל ראב םוי םוי
 תחת לואפ הגשו ארק אל רשא רבד היה אל ן םהיקודקדו
 עדי רשא דע ומוקממ לקנופרג זז אלו ,ותרזעבו לקגופרג די
 תטישב םלואו .תוחפטה דע דסממ רחמ םויל וידומל ודימלת
 לע איה הברו הנטק תחא תערגמ םג התיה תאזה דומלה
 תא ול וראב בורמו לקנופרג ומע קוסע בורמ :דמולה דליה
 לחהלו חתפתהל הז קונית לש וחומל םוקמ היה אל וירועש
 לכל ןיעל הארנ היה הזה תוחתפתהה ןורסח .וילאמ שורדל
 וא וידומל גוסמ אל רשא םיגינעב רענה םע רבדל ברקה
 דועבו ;והרומ יפמ וירואב עמש םרטב ,וידומל ינינעב םג
 ויתובושת ויה ,דאמ תובוט ויה וירומ ינפב ויתובושת רשא
 ספות וחומ ןיאש וילע תודיעמו תוקיפסמ יתלב םירחא ינפב
 לש ודומל תטישמ האצי רשא תאזה תערגמהו .וכרצ לכ
 רשא ךונחה תטיש יד לע הלדג דוע ,םימיל ריעצה הרומה
 רענה היה ולא יכ .הקזח דיב ותיב ברקב הדורה באה ול לגס

 ,םדא ינב םע ןתמו אשמב אבו ואלכ רדחמ תעל תעמ אצוי
 ,וילאמ ענמנ ןורסחהו םיחתפתמ ויתונורשכ הז ידי לע ויה
 ורדחמ לואפ אצי ילבל וילע הקזח התיה ויבא תוצמ לבא
 יעושעש לואפ עדי אל .הלילו םמוי ויפמ וירפס ושומי ילבלו
 רענהל םעפב םעפ אצי אל ;םירוענה ינב יגונעתו םידלי
 רבעו זוגנ ןכ ;השק הדובעו בר למע ירחא חוכ ףילחהלו
 השבי ףלש תמדקו ,רצה ונועמבו וירפס קבאב ותודלי לט
 ןייווגרידב אטחה-ארי יבצ ךונחב ואצי דחא ךרדב .ושפנ
 ועיגה דחא םוקמלו קסנולסב ליכשמה שטיוואנאוויא אגרשו

 .םהינש

 םימי םייתנש ךשמב לבאה לש ותיבב אבו אצוי יתייה ינא
 רענה היה ט״כרת תגש ףרוחב .קסגולפב ותבשל תונורחאה
 ביוחמו .ישימחה רדחב םויזנמיגב דמועו הנש ג״י ןב לואפ
 ,יששה רדחל אבה ץיקב אובל ויבא לש ונובשח יפ לע
 רדחב דמוע הנש הרשע הנומש ןבכ רוחב והרומ לקנופרגו
 דוע .הימדקאב אובלו םויזנמיגה ןמ תאצל דתעתמו ןורחאה
 ,םויזנמיגב םידימלתה תניחב ימי ולחה םרטב ,חספה גח ינפל
 ושפנל וידומל וילע ובר יכ ןעי ,לבאה תיב תא לקנופרג בזע
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 אל לבאהו 4יקנוידג רטפיו .ודימלתל ונמזמ קלחל לוכי אלו
 איהה תעב יכ ןעי ,ומוקמב רחא הרומ ונבל חקל אל ףא ובכע
 םלשל ונממ דבכתו סכמה תמורתל ץקה אובב טעמ ודי הטמ
 םינב השלש וירחא וחמצ יכ ןעי ,לודגה ונבל דומיל רכש
 ןיא יכ לבאה טילחה ףא .םקלח םה םג ושרד רשא םירחא
 דומלל דיה תקזחב וילע הוציו עייסמו רזועב ונבל ךרוצ דוע
 יששה רדח לא איהה הנשב אובלו םירוב לע וידומל לכ תא

 .המ וילע רובעיו

 יכרצב קסועו הריבה ריעב בשוי ינאו םימי םיתנש ורבע
 בוחס ינואשיו ינופטש םיברהו םימוצעה םייחה ימ .רובצ
 יתחכש .ורבח לשמ הבורמ ותדרט ןיאש םוי ךל ןיא ,ךלשהו
 םוימ רבד ויתודוא לע יתעמש אל רשא ותיב תאו לבאה תא
 ואובב שלש םימעפ יתיאר לקנוסרג תא קרו ,םתוא יבזע
 אובאו םויה יהיו .םידימלתה תפוקמ ףסכ ןעשמ תחקל ילא
 דחא תא חלשל היושראוו תכלוהה לזרבה תלסמ תנחתל
 ןטבמו אב אבה עסמה הנהו אצי םרט ךלוהה עסמה .ירכממ
 .ונינפ לע ךסב ורבעיו םינומה םינומה וצרשו וצרפ תולגעה
 טיבא ינאו ינפ לע ברה ןומהה ורבעו וזוגנ םיחרוב םיללצכ
 אלו םיתיאר אל ,יל ורז ךא םהינפ יכ ,םתא לב יבלו םהב
 תקהלו תישילשה הקלחמה תלגע החתפנ הנהו .ידועמ םיתעדי
 רובעתו האצוי אבצה תדובעל םיחוקל םימיל םיריעצ םישנא
 םישבול םלוכ ,שיא םישמח הקהלבו ;הדעסמה לע ינפל
 ןמ דחא הנהו ,ומכש לע ונולקצו שיא ,אבצ ישנא תורדא
 ומדא וינפו ינכרבל ותפנצמ תא םריו ינפ לע רבוע הקהלה
 ,םושלש לומתמ יל עדונ שיא ינפכ הנהו יתיאר ,יב וטיבהב

 תא יתתנ ? אוה הזיאו הז אוה ימו ,ויתיאר הפיא — לבא
 לואפ" !השונאו יבל ףלח ץח — םואתפו יגורכזב שפחל יבל
 ? אוה לבאה לואפ םנמא ףאה״ .יבל תמהנמ יתארק ״!לבאה

 ,יבבל העת םא יכ הז ןיא ? אבצה יאצוי ןיב אב הככיאו
 תאז לכב ."יל ףלחתנ המודל המוד ןיבו ,ישפנב יתרמא
 ונממ לואשלו לקנופרג תא תרחמה םויב שקבל יבל תא יתתנ
 ;אוש היה אל ידחפ ,ההא .יתיאר רשא הארמה ןורתפ תא

 !יל אב יתרוגי רשא

 םוימ לבאה תא תואצימה לכמ לקנופרג יל רסכ רשא הזו

 .יתאצ

 דמע אל — לקנופרג רמא — לבאה תיב תא יבזע תנשב
 אל ויבאו .ישימחה רדחב האבה הנשל ראשיו ןויסנב לואפ
 רשא םינשה רפסמל ונובשחב והעטה רשא לע ול חולס הבא
 םלואו .בכשמל לפנ יכ דע ודי תא והעידויו ,שארמ בצק

 יכ ,וביטה אל הז ירזכא רכומ

 רשית חל ודוע? בטך ץע
 .השבי הךוק ךל רשית אלו

 ,לבאה תיבב יתבשל הנורחאה הנשב דוע יכ עדת עודי

 יתבש .ערל ועבט הנתשנ יכ יתיאר ,הנש ג״י לואפל תואלמב
 ימי רחבמ לכ ,תובר םינש ךשמב ורדחב רגוכמו רוגכ
 יל וידומל ויהיו ,תילצעו המדרת חור וילע ךסנ ,ותודלי
 ¬עשו םייחה יגונעת תעינמ ,הזל ףסונ .ושפנ הפיע יכ ,ארזל

 י4י התיה ,הקזח דיב םדעב באה רצע רוצע רשא ,תודליה יעוש
 ייע:ה4י יב*י תיאת הלחה םויב תחשמ ריקמלו לושכמל רענל

 רשא םידליה ראשכ םדעומב תודליה יגיגעת עדי אל רשא ןעי
 .םתע אלב תורחבה ייואמ וב ץרפתהל ימדק ןכ לע וליגב

 ןטקה לבאהב עבטה הררועתה הנש הרשע שלשה תנשב
 רענה יכ יתיאר םתיבב יתויהב דוע .המשה ימי תא תצרהו
 ,םיקחשמ תילוחמ תודוא לע םירבדמ ועמשב .רעג ינניא

 ינב תוגונעת ראשו םיסדרפבו תוגגב לויטה ,םירמזמ תוניג:
 ושפנ יכ הארנ ןיעב ןיעו שא ידיפלכ תורעוב ויניע ויה ,םדא
 רשבה תואת םג .םחלל בערכו םימל אמצכ םהילא גורעת
 םהה םימיב דוע ויתענמ םימעפ המכו תע אלב וב הרריעתה

 .ןנוא השעמ תושעמ
 :יירבד ךותל יתסנכנ .ררושמה רמאמ תא תעדיה —

 תבהוא שפנ — תמכשמ הואת

 ?תשרח תמכחו יפיו םעט־בוט

 רמא אלו ,תאז רמא ןורייב .יב רבודה ינגע ,יתעדי —
 ז־ואת" .רתיה איה םג יכ ,ושפנ תואת לע רפכל אלא תאז

 .ובבל תא וטה םישנ םכשה וימי רקובבו ,"תמכשמ
 וקדצ יכ וגל הארה ושפנב םג לבא ; ךירבדכ יהי ול —־
 ותאירבמ לועפ לואפ רענה היה אל םא עדוי ימו .וירבד
 יפ לע ותוא וכנח ול ,םכח שרח וא רייצ וא ררושמ תויהל
 לזרב תוטומ ומש אלו עשר ףורגאב ושפנ תא ונע אלו וכרד

 .ובל תיטנ לע
 רמא ,לבאה תחת רחא בא ול היה ול :רמאל ךנוצר —
 י: םיעדוי לכה .ןויקנב ויפכ ץוחרל תרתכומ הניכב לקנופרג
 לבאה אל לבא > םכח תושפנ חקולו םרג רבשת הכר ןושל
 ,שבד הדרת אל הז תיחשמ היראמ !תאז תא ןיביו םכחה

 ורסיל ףיסוה םא יכ "ךר הפב" ונב לע לועפל ךלה ובל אל
 ימדו אוה "הובאד אערכ" הזה ןבה םגו ."ךרפב" ונדריו
 השקה ופרע תאו וירמ תא יתעדי ינא .ויקרועב םילזונ ויבא
 עגנ שמרחה" :לשמה רבד םב אלמיו ;ותוא יתעד םוימל
 הרודמה תא דוע לידגה ירקב ויבא םע תכלל ץפחה ."רונצב
 תא ונש אל ףא ףטשו המח תוירזכא .ויתומצעב הרוצעה
 הקשנ שאו תיחשהל דע ופא תא דוע ולעה םא יכ ,בוטל ועבט
 קר תעד אלב ערל הטונ ובל היה הכ דע םא .הבכמ ןיאו וב
 הידצבו תעדב אוטחל ובל לא התע םש ,יתואת תואלמל
 לדח ישימחה רדחב ותבשל תינשה הנשב .ייבאב םוקנלו
 ותאצבו ,הכ דע רשאכ םוי םוי םויזנמיגה יחתפ רומשלמ
 הארמ לכ לע גנעתהל ריעה תוצוחב טש רפסה תיבל תכלל
 תא עדי עודי יכ רמאל רקש לע ושפנ תא אישיו ,ויניע
 תחא תחא ויבא יניעל אובב .הרבעה הנשה ןמ דוע וידומל
 הכמ ותוכהל ףיסוה וידי תולפשו ותולצע לע יירומ תודע
 ונרסמי יכרד ביטיי אל םא יכ הרומח העובש עבשיי ,הבר
 אל הז םג לבא .םירתונה וינב תשלש רפוכ אבצה תדיבעל
 הסמ דריו םוי םיי לפנ לופנל לחה רשאכו ,ותוהל ליעוה
 תא ןייב חושמל לחיו םיבבוש םירענ םע עעירתה זא .הטמ
 ירחא אלמל ףככ ןיאמי .איבוקב קחשלו תונוז תיערלו ,ורשב
 שפתנו — בונגל לחיו ויבא סיכב ודי חלש ובל תורירש
 והרסמיו והשפת ודיבי ותעיבש תא ויבא אלמ זא .יתבנגנ

 .אבצה תדובע1'
 4,4,והמו ב*י יבוש -־- ורבש הזו יתיאר רשא םילחה הז



 ןמשירפ דוד

 קינרפוקד היתגולפ־רב

 אתגולפ רב היה םעפה וב רבדא רשא שיאה
 ...ותטישלו סוקינרפוקל

 אלו רבדה היה םואימולוטפ לש ויתורודב אלו
 ,אשמה תא אשא וירחא םיאבה וידימלתמ דחא לע
 רשא ליכשמ רוחב אוהו :ירוד ינבמ דחא לע םא יכ
 דע ,ןקתו ןזא ,רקחו בשח ,הגהו הרה ךא וימי לכ
 ;ותרותלו סוקינרפוקל אתגולפ רבל היה ותירחאב יכ
 הז .ךרקח שובייל" :דימת ול וארק רשא ומש הזו

 1 ן ר ק ח הז המ ארוקה תעדיה — והוונאו ירובג

 לאו ושאר לע קרסמ הלעה אל ודועמ רשא שיא
 תואושנ ויניע רשא ,דוע טיבה אל שטלמ־הארמ
 רשא ,ופרע ינפ לומ לא יוטנ ושארו ׳המימשה דימת
 תעבגמה ינפו וירוחאל הקתענ ושאר לע ותעבגמ
 םישותיו םיבובזו החוורל חותפ ויפ רשא ,ונזא ינפ לע
 אלמ וחצמ רשא ,וב םידרויו םילועו םיאצויו םיסנכנ
 *דקה״ה איה תאז — דימת וריר תא בז ופאו םיטמק
 תא חלשי הזכ רשא שיא םא ןכא ;ןרקחה ףוגל "המ
 לאו "םירקעה" לאו "הרומה" רפס לא םג תעגל ודי
 אוהו ,"וטסיראל תודמה רפס" לאו "תובבלה תבוח"
 ,ע״בארה שוריפב רשא םיטנקיפה םירבדה לכ תא עדוי

 ודיו ארקי "דיגמה" יתעה־בתכמב רשא הפוצה תאו
 טעמ םגו ,"שישנ וא" קוספה לע םירואיב בותכת
 היהי זא ,עדוי אוה הסדנה טעמו הנוכת טעמ ,ןובשח
 אל רבד ,ויתוקוחו ויטרפ לכל םלש ןרקחה השעמ

 .ונממ רדענ

 ינב תא רענ אוהו ,שובייל היה הזכ רשא שיא
 תנידמב הלכשהה ירוכיב ימי םימיהו ,שרדמהדויב

 .ךולמל אצי קסנולפ ריעמ אוהו ,ןילופ

 םא יתלב רבד הזה קוורה השע אל םימיה לכ
 תויהל דלונ יכ ,ויללעמב רכנתה ןטק רענ ונדוע .רקח
 תאו םמוי שמשה תא ותוארב ;םיבכוכב הזוח ןכות
 תעדלו לואשל ותריקח תישאר התיה הלילב חריה
 ,ותוא התנע ובלב ותמכחו ,ןורתיה םהינשמ ימל

 תעב הלילב ריאי חריה יכ ןעי ,חריהל ןורתיה יכ
 ,ונל םישורד ורואו אוהו ץראה תא הסכי ךשוח רשא
 םלוע רוא רשא תעב םמוי ריאי ןה שמשה םלואו
 ץפח דוע ונל ןיאו וניתובשומ לכבו וניביבס לכ לע
 ןב וא םינש רשע ןב ,רענ ותויהב םגו ...שמשב

 יכ ,אוה ןובשח לעב יכ ,ויתותוא ןתנ הרשעדכיתש
 אל ,ודיב דשא םילבוח־טבשב ודמלמ ותוא תוכהב
 ירחא םא יכ הכמ אוה רשא תוכמה ירחא ובל ךלה
 ,ול תועוצר שמח טבשה :ובלב בשח הכו ,ןובשחה

 ,ןכ לע ,דחא עגרב וילע טבשה םרוה םימעפ ששו
 תחא העש םאו ,םישולש עגרל תוכמה רפסמ היה
 תוכמה רפסמ היהו עגר תובשי אלו הכמה וב הכי
 לדחי אל עגר ,ונכי םימת םוי םאו ,תואמ הנומשו ףלא
 םאו ,תוכמ םייתאמו ףלא השולשו םיעברא ול ויהו
 דע ריסחי אל עגר ,וטבש תא וילע ףיני המימת הנש
 רפסמ היהו םוי השמחו םיששו תואמ שולש תולכ
 ¬ומשו םיששו תואמ עבשו ןוילימ רשע־השמח תוכמה

 דוע תוכמה לע ופסונו ,תרבעמ הנשה םאו ,ףלא הנ
 רוקחל ,םימיה לכ שובייל השעי הככ ...הנהכו הנהכ
 תוגהלו םירוהרה רהרהלו תונובשח בושחלו שורדלו
 הלעמל המ תעד ןעמל ,םהיתויתואב תומשה לכ תא

 .הטמל המו

 .לודגו ךולה רענה ךלה ןכו

 הנידמה תפש תא דמליו ליכשמל שובייל היה זא
 שרדמה־תיבב םירוחבה םע רוחב יהיו ׳הקודקד לכל
 אל ונממ הקספ אל תונרקחה חור םלואו ;הנושארבכ
 םעפב םעפכ ךליו ,םימשגה תומיב אלו המחה תומיב
 דתאקה רמוכה םעו ריעב רשא רמומה םע חכוותהל
 הנומאה לעו םינבאה לעו םיצעה לע םהילא רבדיו ,יל
 וטסירא תעדל "ןומדק" אוהש םלועה לעו השדחה
 ¬בד לעו ג״נ השרפ והיעשי לעו ,"ילויהה רמוח" לעו
 העומשה וילא האב םהה םימיב ...הלאכו הלאכ םיר
 הקירמא הל וארקי רשא השדחה ץראה תודוא לע םג
 תאזה ץראב ךא ונייעמ יהיו ,התאי בהז םשמ רשאו
 ובל בכש אל הלילב םג יכ ,הלילב םגו םויב םג
 ובכשממ םק תולילה דחאבו ;רמ רבד הגה ובלו

 ימד הנתנ אל ושפנו ובחרלו וכראל ורדחב ךלהתיו
 הקירמאו — םילפוט םה רקש אל םא עדוי ימ :ול
 אלו ,דתיה אל םוי םוי הב ורבדי ועיבי רשא תאז
 אלו היה אלש בויאכ ,םהיפב אוה לשמ קרו הארבנ
 יכ ,ובל לא ןתנו בש םואתפ ךא ? היה לשמ אלא ארבנ
 איבי עובשב עובש ידמ יכ ירחא ׳רבוד אוה ןכ אל

 וכלה רשא תונוגע רבדב תועדומ "דיגמה" ע״המ
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 ותבשחמ לע םחניו -הקירמאל םיה״תנידמל ןהילעב
 .הככש וחורו בשח רשא

 ־ינרפוק רבד לע העומש םג ונזא לא העיגה זא
 ובלבו ,ובלב הזה רבדה תא רומשיו ,ותטישו םוק

 תרוצ" רפסה םגו — יח קינרפוק דוע יכ ,ןימאה

 אוהו ,ודיל אב ידרפסה אייח ׳רב םהרבא ׳רל "ץראה
 ¬ויערו ,וב ארקיו ׳לגע־רוע ףלקב ךרוכמ ןשי רפס

 ...וכובנ ויתונ

 .תובשחמ שובייל קימעה האלהו אוהה םויה ןמל

 .רבד רבוד ןיאב םמוד ךליו

 ?םמושת המל — רתוי םכחתת לא

 .םמותשה ןכ לעו — רתוי םכחתה שובייל ןכא

 דע דרוי ושאר ,םיכרד ידצב ריעה תובוחרב ךלי זא
 ;עמשנ ולוק ןיאו רבדמ אוהו ףטונ וריר ,ויתוכרי

 ,הממדל הרעסה המק אל דוע ושפנ ברקב םלואו

 ¬קבל תושדח וחומ תא ואלמ תונוש תוריקח תוריקחו

 ןיעמ םלענ םואתפ ...וברקב םירבדה וצצורתיו םיר

 תועובש השש ריעה בוחרב הארנ אלו האור לכ
 ורדחב השוע אוה רשא תא עדי אל שיאו ,םימימת
 וארנ הלאה םימיה תאלמבו ;ודבל םירתסמב ותבשב

 םימיה ןמ םיתעבש ףעזו רס אוה הנהו ,תינש וינפ

 רבדי אלו ויפ תא חתפי אל םליאכו ,םינושארה
 ,םיכרחה ןמ דאמ תוצצונ תורוחשה ויניע קרו ,רבד

 תא םא יתלב ויתפש לע ריבעי אל ורבד ידמ םגו

 רש־א תא עדי אל שיאו ...״׳.העטו בשח אוה״ :םילמה
 ורדח לא תינש שובייל אב םהה םימיב — .ול היה
 רגוסמו רוגס ורדחב בשיו ,וירחא תלדה תא רוגסיו

 הבר יכ ,עדוי ןיאבו האור ןיאב םידחא תועובש
 יתלב חילצת אל איהו ,וינפל רשא הכאלמה המוצעו

 .הברה תוניתמבו רקחמ ברב םא

 ¬ארה םימיה ןמ םייתעבש וינפ ורהנ ותאצבו

 ויריכמ לכ ינזאב עימשה אוהה םויב דועו — םינוש

 איצממ יכו ץראב השוע אוה השדח יכ ,ויעדוימו
 ¬ועל דוע התיה אל הומכ רשא השדח האצמה אוה

 םישדח םינפו הנשויל ריזחמ אוה הרטעה תא ;םימל
 תפומ1י תויהל וב רשא לכלו םלועה לכל ןתונ אוה

 .ראפתי וב רשא ןורחא רוד דע בר םדאל

 -״'■ העשו בשח סוקינרפוק״

 התוא ףיקמ שמשה ;םלועל תדמוע ץראה —
 םירגינה רשיא ןושארה םויה ןמל ,םעפב םעפכ ביבס

 .תרחאה םויה אוב דעו ולחה

 .המ ועדי אלו והמתיו ועמש םיעמושה

 ביתכיי .הרודגו הבר הרוכע תואלמ שובייל ידיו

 ■םילידג םיפד ה״עק וב לודג רמאמ תירבע תפשב
 טעמכ רשא ,תידיסו םיזמרו תודיח םיאלמ םירבדהו
 םייר איהש בכוכ לכ.. — .םתוא ןיבהל חילצנ אל
 ־שר ידגנכ בכיס איהש יתגיחמ וק היהי בטוקה לא

 הגוחמה וקו ,בטוקה ןמ קוחרה בכוכה תגוחמ וקמ
 ..."בטוקה ןמ בכוכה קחרמ תפסות ךרעב ךרואב ףיסומ

 רשא הדוקנה לע בכוכה היהי םא" — יתאז ןיאה

 ,לודג קחרמ ץראה ןמ קוחר הארי רודיכה זכרמ חכונל

 לע היהי םאו ;בכוכה םור הבוג איה וזה הדוקנהו

 ןמ בורק הארי ,ץראה זכרמ חכונל רשא הדוקנה
 תינבתב בכוכה םאו ;לפש איה וזה הדוקנהו ץראה

 לפש תדוקנ לא ומור הבוג תדוקנמ לגלגתמ וזה
 ועיגה דע ,הוושה וכלהממ תוחפ וכלהמ היהי ,ומור
 ןיאה ..."לפשה ןיבו הבוגה ןיב ינוניבה קחרמה לא

 ט״ס קחרמ דע ןופצב קימעמה םוקמה" — יתאז
 דימת םיארנ ,םימואתו ןטרס לזמ היהי יצחו םיקלח

 עוקשלו ץראה לע תולעל תולזמ ׳ח וראשיו ץראה לע
 םילוע רושו הלטו םיגדו ילד םהמ ׳ד היהיו ,היתחת
 םירבוס םינומדקה םימכחה" — י תאז ןיאה ...״םירוזנ

 תכל יבכוכ ןירדסמ ויהו ,המחה רודיכ תחת ןהש

 .הנבל ,בככ ,הגנ .המח ׳םידאמ ,קדצ ,יתבש• רדסה לע

 ורבסש םישנא םהירחא ואבו ,ל״כנח מ״צש ןמיסו
 מ״צש ןירדסמ ויהו רכו תרחא הרבס ןהירודיכב
 וילע ךומסל יואר היהו" — ?תאז ןיאה ...״ל״חכנ

 .םירמואה םוימלטבו שוכרפא תעד אוה םהירבדמ

 תועש שש ,םוי עיבר תוחפ ה״סש איה המחה תנש

 .םויב תואמ 'גמ דחא קלח ןהש העשב ח״כמ תוחפ

 ובר תעד לע אצוי אוהש• ינפמ וילע ךומסל יואר היהו
 ןיבו הנשה ימיב הז תעד ןיב ׳רובעה דוס תא ל״ז
 אצוי וקה" - ?תאז ןיאה ...״הבהא רב אדא ׳ר תעד

 תא ךילומ ,הפקהה לגלג זכרמ לא ץראה זכרממ
 .חרזמל ברעממ בבוסה לגלג םקוע לע לגלגה זכרמ

 ןופצהו ,חרזמ ינפל עסונ הפקהה לגלג הז ינפמ יהיו

 שאר תא דילימ ,המירה ןפואה לע בבוס השונה

 ■1ידה בזו * ןפואה לע ינ הרורד תאפל ןיאה ..." ? תאז

 ןבבו :קינרפוק — בטיה סי העטי •

 םגו ול התיה תאז תפורל ךתוה .ויתיעדל :רמאי

 םא ו^דיייר תא שיא ־ז ותפנצמ ייריירך אלה .הרי בושת

 צ״רה תפנ ה לא לופנל א םוקר ר רש: ילו ׳ה

 ׳גתה הלגל ןיב המדאה י הכ כ ,הכ ןה זא י ה^יפג

 צרה תפנ להי איהה םיקמה ןד הצרא רי - הא תיא ה

 ביט ,ה״ר ץראה יכ יע ם^נ ? הדר

 םגי רריכה ינזאל רשא ריעב •ה העיגה העירמ

 -ישו קינרפית תידיא ־ע יפס ןרקה ש־יבייד בתוכ יכ

 :והלאשיו .יילא רבד הסינ הפ 1יא הפ "תא ורבדבו ,יתש

 ג*.1;״י !'!::;״< <־;.• 1.׳.;נ!• ס :רפסה תא תעדיה

 ־יבדב סיקישיהר בתכ רשא !׳;, ׳■• : ■:. ■״ ■:;. 0י:.:< :-ת;;-!״

 ? קינרפיק תטיש

 ישא1־ תחציי שיבי" הנע ?,־־ ־:••:■״ הד
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 לא תשג יתלבל ,ינב ,ךצעיא .דלא לכבו —
 םגו : ךיניע דגנל הלאכ םירפס ויהי םא דע הכאלמה
 ״06 01*131111*1 00616311111*1 ;רפסה יתא אצמנ הבה

 ,יתעדי ולו 1־6^011111011113118 3811*01101*113 ?6813111313"

 ,ךל ויתתנ התע יכ ,תאזה ןושלה תא התא עמוש יכ

 .םיניעל ךל ותויה ןעמל
 יכנא םוקינרפוק לא יכנא ז הז ינעישוי המ —

 ...הכלא
 יכ ,הלאה םירבדה תא ועמשב לחלחתה שיאה
 וילא רבודה הז אוה ימ תעדלו תוארל ןיבה התע
 םואתפו ,הנה תחא ורדחב ךלהתיו ובל ותוא דיו ,הזב

 :והלאשיו ףסויו ,תכלמ דמע
 ?סוקינרפוקלו ינב ךל המו —

 ריעל אובאו עסא ינאו ,ינודא ,וילא יל רבד —
 חכוותהלו הפ לא הפ ורבדל לכוא רשא ןעמל ,השראו

 ...העטו בשח יכ ׳ול חיכוהלו ומע

 .ןביו ,וינפל רשא תא רמוכה עדי זא

 לא הצילמ בתכמ ןרקחה די לע רמוכה ןתנ זא
 והחלשיו השראווב רשא םיללוהמה םיאפורה דחא
 דמולמה אפורה לא אובי אוב יכ וילע וציו ,םולשב

 .דעומה רחאי אלו

 ,השראו הריע שובייל אב םידחא םימי הצקמ
 הנשויל התוא ריזחהל •רמא רשא השדחה ותרותו
 שרד רשאכו !וקיחב םש ויבתכ רורצו ,ומע איבה
 ונכשמ יכ ׳ול ורמאו ונע ,סוקינרפוק ןכשמ• םוקמל
 םויזנמיגה תיב ינפל ,"יקסבוקארק רורפ" בוחרב

 .ןושארה

 םויזנמיגה ינפל דמע שוביילו ץראה לע האצי שמשה
 ינפ לומ לא "יקסבוקארק רורפ" בוחרב רשא ןושארה
 ־ינרפוק יאלוקינ תינבת וב הקחמ רשא הבצמה לספ
 בשוי שיא תינבת לספ הארב ןבא־תבצמ ינפ לע ...סוק
 לזרב־יטוח תעלקמ תחאה ודיב !הדצה יוטנ שארו
 הגוחמב תזחוא הינשה ודיו ,רודכ השעמ היושע
 ¬ראל הנטק רדג הארת תאזה הבצמל ביבס הטמלמו

 םגו ,היתואפ עבראל תורונמ עברא םגו ,היתואפ עב

 הקחמ לעממ ןבאה לעו !הל ביבס םיכר םיצע הנומש
 ;,ג411£018נ0ו״1 ^0!)6נ:מ1- :תינלופ תפשב דחאה רבעמ

 :תימור תפשב הקחמ ינשה רבעמו 1*0^1 110(1307״
.*31113?[ 313*01 61:111030(001 10100130" 

 לספה ינפ תא ראתו ץראה לע האצי שמשה
 םואתפו ןנובתיו ,אריו .טביו םמוד דמע שוביילו ,הזה
 וילגרו ויתפש ןיבמ הטלמתה הרמו הנטק הקעז

 .וקיזחה דוע ולכי אלו ולשכ

 הצילמה בתכמ תא שובייל ןתנ אוהה םויב דוע
 ,רמוכה רמא רשא אפורה די לע ותא איבה רשא
 רביד רשא םירבדה לכ תא בל־תחונמב עמש אפורהו
 םיקה רשא השדחה הטישה רבד לע וינזאב שובייל
 תא םגו ,העטו בשח קינרפוק רשא תועטה רבד לעו
 םהילא םשיו ,םהב ארקיו וידימ חקל ויבתכ רורצ
 הכחיו םמוד בשי ונימי די לע שוביילו — ובל תא
 תא וארק ידמ אפורה תא ונחב ויניעו ,םירבדב ול
 ןימאמ ךניא םאו" :ארקיו םק םואתפ ךא :בתכה
 רשא םישנאה לכ םגו התא םג תומת תומ זא ,ירבדב

 "\ ךליגכ

 ,החונמב הלאה םירבדה תא םג עמש אפורה
 תרבד רשא לכב ,ידידי ,תקדצ אלה" :ול רמאיו ןעיו
 ורבד ידמו — ״!ךב ראפתי דלונ רודו ,תבתכ רשאו
 ...התיבה ואב םיתרשמ ינשו ודיב רשא ןומעפב לצליצ

 ¬יע הניארת השראו ריעב הקסרטארפינוב בוחרב

 הכלחל ויניע רשא ,םיעגושמה־תיב תא רבועה ינ
 יכ ,ונוצרל שובייל םג אבוה הזה תיבה לא .ונופצי
 :השדחה ותרותל תובושק םינזא םש אוצמל רמא

 לדחי םרט דוע אוהו ,ורבע םינשו ופלח םיחרי
 ללמואה יהיו םיברב ותטש תאו ותרות תא תורוהל
 תעבו .ותומ םוי דע םוקינרפוקל אתגולפ רבל הזה
 :ובל לא שרח ורבדב וילע םיבצנה ועמשיו ׳ותומ

 ...העטו בשח םוקינרפוק

 ,4 ךרכ ,םירופס ,ןמשירפ! דוד יבתכ לכ ךותמ)

 .(אשרו ,"זכרמ" תאצוה



 חמצ המלש

 םירופיס ינש

 ...יל סייפתנ אל דמלמה היבוט ׳ר .א

 םיקוחר תובבל םיברקמה תורגיאו ראוד-
 לודג רבד םיחכשנו םידדוב לש םהיתועש םיקיתממו
 הלא ויה המ םויה ראתל השק ךא .םוקמ לכב םה

 תושבושמש המרגות תורסיקבש וז תחדינ הניפב ונל
 ¬ועמ תויוכלמ הברהו התנידמ ירדס םינושמו היכרד

 הדשה ירע ראשבו םילשוריב םיחותפ .הנוטלשב תובר
 יאלוקינו ףזוי ץנרפ לש ׳םיכלמ השולש לש םידרשמ
 ־תרופסת םע םנקויד תומדו ינשה םלהליוו ינשה
 .םהילובב תועובט םהמ דחאו דחא לכל תדחוימה םנקז

 זרדזהל ץראה ראוד ליבשב םיחרוט לכה המודו

 ¬יבשבש אלא .ונילא םיל רבעמ .םשמ םיבתכמ ץירהלו

 השולש ואלמייו טעמ דוע .םולכ םתחתמאב ןיא יל

 תרוצ ילא האב אלו יבא תיבמ יתרקעשמ םישדח
 רבע־תפש־יבבוח לש םתבישיל וז הנמזהמ חח תוא

 יתייה יפוסא וליאכ ,וז החכיש לע ירעצ לודגו .ופיב
 דירטהל אלא יל ןיאו .הישנ םוהתב ירבע םלוע עקשו
 תויהלו ןושארב ןויצ־ינויצו הדנגוא יקסעב ימצע

 .דנפרס ירדועל בנז

 האור ,ברע ותוא רוודה ינפל ירות עיגהב הנהו
 אוהו .הריתי תוניתמב ילא םיאושנ ויפקשמ ינא
 לכ םעפה ?חמצ רמל" :רמואו חדבתמו וידי ףשפשמ
 הצרמ ליחתמו ״!ךליבשב אלא וגילפה אל תוניפסה

 הפיטחב .הז רחא הזב םיבתכמ העבש ונחלוש לע

 ירדח לא הסינב יתקלתסנו לכה תא יתפסא תחא
 תררוג איהו היניש ןיב הפרט דבכש הנטק היחכ

 לש םגוס ןיא .התרואמ לא דחפו ארומב ותוא
 הכבמ םא לש הנושאר החנא ינפל ירה .דחא יבתכמ
 ־סמתנש וידבו ךועמה ריינבו !דבאו ךלהש הנב לע
 תועמדה ימחר םירוצע דוע ושטשטינש תויתואבו הסמ

 הבלב םוקמ רייתשנ ןכ יפ לע ףאו .הבתכ גפסש
 הטימה־ילכ לע איה תשרודו תונטק תוגאדל רובשה
 ־ילכל וליפאו התרצל םימוחנת יפב ןיא .רסח ינאש
 ,לוכש בא לש ותמהנ ירהו .ךרצנ יניא הלש הטימה

 תורשפ אללו םירותיו אלל ;הריהיו העוצפ שפנ תרהנ
 הבושת ןיא וליבשב םג .םד תתוש העצפ תאז לכבו
 לבקא אל תונברל תוכימס .יתברחה ומלוע לכ .יפב

 ¬ובידה ירהו .היהא אל רמצו תורעי לש לודג רחוסו

 תונעמו תונעטו םיכורא םירוביד ,תויחאה לש םיר
 תופחל אלא אב אל לכה תמאבו .תמוערתו תורעגו
 ירהו .בחרמל יתאציו יתטלמנש םירתס תאנק לע
 ¬יפקו הרובג לע םתולעפתה םות םע םירבחה יבתכמ

 םכש םידמוע לוכהש םהיתוחטבה םעו ןושחנ תצ
 ¬בדה ןמ הלאב אצויכו תחא הכרעמב ימע םכש לא

 .השחא םא יל יואו רבדא םא יל יוא .םימרה םיר

 ינויפר לפשבו יטבל ןובלעב ןיבורד םרכב ינואר וליא
 עדוי ינאש המ ועדי וליאו ;םיברעה םיחחרפה ךותב

 ¬יבגמ ויה אל הירכיאו היתובשומו הירעו ןויצ לע

 הגונו הלודג הקיתש םליבשב ףא .ךכ לכ םלוק םיה
 .בלב

 דחא קתפ םאה בתכמל ףרוצמ םש היהש אלא

 ריינ ותואל המוד ,ספסוחמו הבועמו םותכ ריינ לש
 לע תומושרו ;הווזמב יתונוזמ ינא רמוש םהב םילימרת

 21 י הסנולס רפס
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 עבצב ינא ריכמו ,תדעורו תפפור דיב תובית המכ ובג
 ׳רמ יכ הלעמ אוהש ןופיש־קבדבש רואשה חירבו ריינה
 שי היבוט ׳ר ידמלמו ירומל .קתפה אב ןקזה היבוט
 ודי ףא יתישעש המ יתישעשכ .בישהל המ יפב
 לש וכרד תישאר לע וינזאב עימשאשכו .עצמאב
 ושאר ןיכרי יאדו ומצע תא אשונו ולמע לע יח ידוהי

 .יחורל ןיביו יל

 יריעבש םינדמלה לודגו היבוט ׳ר גלפומ ןקז
 םינב ינבו םינב הרותל לדגמו ךנחמ היה וימי לכו
 .הנמנ וידימלת םע יבא ףאו "םיחמצה,, תחפשמ לצא

 ךלהו הלה קלתסנשמו ,יאקצוקל עסנ ךרבא ודועב
 םידיסח־תכ םושל ךלה אלו םינומא ול רמש ומלועל
 םימיבו תותבשב אוה ללפתמ וליפא םימעפ ,תרחא
 ¬גפה םשל תסנכה־תיב ירוחאמש שרדמה־תיבב םיבוט
 תנותוכ לש הרוצ ול הרמתשנ קידצב ותוקבדמ .הנ
 ילושב םירותפכ הל ןיאשו השובלמב אוה דיפקמש
 ¬שנו ;ןבל רושיקב בנועמ הראווצ־תיב ףאו הילוורש
 ־יחב ןוגכ ׳רקחמו תודימ ירפסב ןויעל ותייטנ הרמת
 ,אוה׳ ץוג .תובבלהדוובוחו םירקיעה־רפסו םלוע־תונ

 ופוגב עבורמ ולוכו תורצק וילגרו וידיו ףתכ־בחר
 .ץינ׳זוק תורעיב םיצע־בטוח ידוהי הארמכ והארמו

 םוש אלל ,לוגע ,לודג שאר חנומ הז ףוג יבג לע
 גלש־שיא תומד ותומדו ודקדקל ומכש ןיב ךשמה
 ללבודמו ןטק ונקז .ףרוחה תומיב םישוע םידליש
 הכז תלכת לש םייניע ויניע לבא .םולכ רמוא וניאו
 בחורו ותונשקעו ותוקידא תונירקמו תולגועמו תוטלוב
 לופלפה יכרד תאו .היה אל ףירח .וחור ראשו ותניב
 ארמג ףדב ,טשפב וחוכ .וידי יתשב החד תוזולנה
 א") םמוקמב םישרפמ ראשו תופסותו י״שר םע
 טיעממו דמיל אל יקדרד .("טרא ן׳פיוא ארמג טאלב
 ןמ העבראו השולשב קפתסה םלועלו םידימלתב היה
 ורועיש םהל ןתונו םירוחבבש םיחבושמהו םיניוצמה
 רקובב רשע העש דע רחשה תולע םע שמח העשמ

 .ותגרדמ הנוילע הארוה תגרד ןיאו

 לע אל ,עבתש דומילה רכש הובגש יפ לע ףא
 ־מו קושב םיזווא ותשא הנוק .ותסנרפ לכ ודומלת
 אוהו ,והשמ הסינכמו םיריבגה יתבב תרכומו םתמטפ

 ויהש העשב .תחאכ הכאלמו הרותב קסוע ופוג
 ,םתיגוס וינפל םיצרמו ורדחב םידימלתה םיבשוי

 לש תוכירכ ונימימ ןטק ןחלוש יבג לע תוחנומ ויה
 ןופיש־קבד לש הרידקו ספסוחמו הבועמו םותכ ריינ

 הרות־תחמש לש ןוגינ .ב
 בוחר לש ותליחת אלא וניא הז זכרמ-
 ראודהו דעווהדויבו תסנכהרויב התנוכשבש רקסניפ
 םימיו תותבשבו רוביצ יניינב ראשו תחקרמה־תיבו
 .יתעד הלבקתנ .םוקמה ילעופ םש םילהקתמ םיבוט

 ןימב ,תורהמנהו תוחופתה וידיב לפקמ אוהו .ןדצב
 םישלושמו םיעוביר לש םילימרת ןש לש המל ןיכס
 קבדב סוחפ ץע לש םסיק םע םהילוש חרממו
 וידימלתמ אוה שקבמ רועישה רחאלו .הרידקבש
 .ורכש םהמ ולבקיו םינוונחל םילימרתה תא ואיביש

 .הרותל הדובע ךימסה הלודג הנווכבו הבר תעדב
 ותיבו שדחה קושב תידוהיה הנוכשה יתכריב ותבישי
 ,םינעצרהו םינלופה םיבצקה לש םהיתבב עגונ לדה
 ־ירומו םייוגה לש תוקריה ינג םיערתשמ ורצח ירוחאמו
 היבוט ׳ר דרוי םהינג ילועשמב .הגולפה דע םיק
 ¬חשב .רהנה ימימב לבוטו רועישה םדוק רקוב רקוב
 ׳רו תחא רצחב ןכש יוג התא האור ףרוח לש תיר
 םיעקבמו םודרקב םיקסוע םהינשו ולש ורצחב היבוט
 הבאשמה ןמ איבמ היה םימה תא ףא .הקסהל םיצע
 ותוא האר אלש ימו .ורדחל וידי םצעב שדחה קושבש
 דפורמהו רופאה וקולחב םולג רקוב ימודמד םע
 ופרע לע לטנאו םילבס־לבח םירוגח וינתמו ןפג־רמצ
 לדוגא דצב עבצא אוה ךלהמו ויתוצקב םיילד ינשו

 תמאב לודג םדא האר אל ,קלקלחה חרקה ינפ לע
 תוונעב יתיארו ותציחמב יתישע םינש המכ .וימימ

 .חקל יבל לכו וייח

 דירטמו ףלוד ןוושחרמ־םוי ותוא לש ותירחשב
 ןושאר ףד לש תושקה תופסותב ,הקזחדוטישב ונדמע
 םידימעמ םא ללהו יאמש לש תקולחמב ,הדינ תכסמב
 .יתרזח אלו יתרקע םירהצה רחאלו ,התקזח לע השא
 םיכר דאמו היבוט ׳ר לש קתפה ינפל חנומ וישכע
 .ספסוחמהו הבועמה םילימרתה־ריינ יבג לע וירבד
 יתעידיב אלש ךלה תוכוס דעומה לוחבש ,יל אוה חס
 דימלת ינאשעו ליאוה דומיל־רכש לע רתיוו יבא לא
 השעאש השקב לש ןושל לכב אוה שקבמו .ולש קהבומ
 ישפנמ ינויצה קובידה תא איצואו ותונקז ןעמל
 ¬ושת הכורע ןכ יפ לע ףא .ול יבל המה .יב רוזחאו

 .ול תעמשנ אהתשו תחצינ הבושת ,וילא יתב

 לש הפוסב הבר תובצע .רבד ףוס היה ךכ אל
 יתרייעל יתרזחשכ הצחמו הנש רחאל .וז השרפ
 ,בוחרב יארקאב ומע יתנמדזנ ירוה לא סייפתהל

 וינפ וקמס הנהו הכרבו םולש ול םידקהל יתרמא
 םהנו עקרקב ןטבחו תולוחכה ויניע דירוהו דאמ
 רבעו "עשר ינפב לכתסהל רוסא" םעכ לש המיהנ
 אל הזה םויה דעו .ילא סייפתנ אלו רחאה דצה לא

 -.ךכ יתוא החדש ירעצ גפ

 הוקת־חתפ תוצוחב קסנולפמ
 .תאזה תודידבה ךותב תבשלו ףיסוהל רשפא יא

 הלילה תלפא ךותל ךסב העשת לש וז הרובח האציו
 ־רוטו ."ושוח ,םיחא ,ושוח" רשו השארב עסופ ינאו
 לש הריווא אלמ .ימע רשו יעורזב ועורז ןתונ ץינק
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 תורימז םילועו םיעקובו "הרות תחמש" הבשומה
 ונלש הריש המותיו היתופנכ עברא לכמ תולוחמו
 בוחרה ידצ ינשמ םיסנכתמ תונבו םינב .תולוקה ךותב
 םיפרטצמ םהמ המכו המכו עצמאב םירבוע ונאו
 ונא ,זכרמל ונעגהשכו וניתובקעב םיאצויו ונילא
 םיבוזע םדא-ינב ראשו םינפיה םש ודמע •לודג הנחמ
 .םכותב ןודרוג ףאו ותחמשמ םהל ןתונ גחה ןיאש
 םהינפ וליבקה םיאבו םיניגפמה ימו ימ וניחבהשמ
 הדימעב "ושוח ,םיחא ,ושוח" רישיל רשפא יא לבא .ונל
 העשת לש הרובח ונאו תולוקה וממדו .דחא םוקמב
 .חותפל המב םיעדוי ונא ןיאו תואמ לש להק ךותב

 ילע תבשוימ יתעד ינא םסובמש יפ לע ףא
 םדאל םינתונ ונא הרות תמאב םא .רורב ינוצרו
 התחמש םויב שדח ןוגינל ישפנ האמצ ,לארשיב
 ¬וקיר ונל ןיאו םינוגינ ונל ןיאש אלא .וז הרות לש

 ונא ןיאו םישדק־ןאצכ ןאכ םיעוקת ונירהו םיד
 הרות תחמש יתרכז .וניפב הניר ןיאו לגר םיזיזמ
 שובל דוע .אבא לש םידיסחה תיבב דקתשא לש
 אקוניה לש וז הרוגח ינתמ לעו ישמ לש הטופק יתייה
 יילוטס דיסחש יסיג ידימ הווצמה־רבל היתלביק רשא
 בורקב גילפהל ינא דיתעש יתעדי רבכ זא .היה
 יניאו ךרדל ןכומו רומגו טלחומ לוכהו לארשי־ץראל
 המימת הנש הפלח וישכע .רשוכהדועשל ןיתממ אלא
 תחת הז רפעו הווקת־חתפ לש הזכרמב ןאכ ינאו
 ,ולמעב יחו ומצע אשונ םדא לש וז הרותו ילגר תופכ
 תודידבב תוליל הברהו םימי הברה הב יתיגה רשא
 ¬ותחו הבותכ יהירה ,ינולחבש לפלפה־ץע לומ ירדח
 ¬ינל ישפנ תאצויו לוכה תלחנ אהתש החרכ־לעו המ

 ובל תולאשמ לכ ואלמתנש םדא לש דוקירלו ןוג
 ונל ןיאו םינוגינ ונל ןיא לבא .היוור וסוכו הבוטל

 .םידוקיר

 ¬ומד ינפל התלע םי־תולוצמ ךותמ ומכ םואתפ

 :אבא לש םידיסחה תיבמ דחא ןטק ידוהי לש ות
 ¬תלת ולוכו ךוראו םודא ונקזו הצחמל הטוש ידוהי
 סגאכ הלודג החיפתו ׳שא לש תובהלכ םימודא םיל
 -וכז לש םירודכ ינשכ תוטלוב ויניע יתשו וראווצב
 לכב םיחכשנה םיבולעה ןמו אוה תיבאו ינעו תיכ
 םושב רתוומ וניא הרות תחמשבש אלא תנשה תומי
 סובמרוד הימחנ ידימ לבקמ וניאו ולש לע םינפ
 ,תויתוא המכ וב תוקוחמש לוספו סננ "רפס" יאבגה
 ¬וימה תא ומצעל ררובו הדודהו הרשכ הרותב ונוצר

 טשוקמ ,ותמוק רועישכ טעמכ ולדגש םירפסבש םח
 ־ץעב םינומיר תולוכשאו ףסכ לש דיו ףסכ לש סט
 .ונקז תובהלכ המודא הפיטק וליעמו ולש םייחה
 דקירו וילע קפדתמו וקשנמו ופפגמו וקבחמ אוהו

 רוגש וניאש ולשמ ןוגינבו ולשמ קוספ רמזמו ומע
 ותואכ .וילא אב ןכיהמ יתעדי אלשו שיא םוש יפב
 יתיאר ותחמש לכ הרות םויסש הצחמל הטוש דיסח
 בותכלו ותרותל ךשמה יתרותו ול ינא ךשמה .ימצע
 ופתכב יעורז הספת .ינורגב ולש רמזה הלעו .הב
 ־ירקה השאס לש ופתכב ילאמשו ןודרוג לש המורגה
 ןוגינ ותואו קוספ ותואו ,ידצב דמעש חיופמה יאמ
 לוחמב םיאצויו םילגרה תא םימירמ ונאו יפמ םיצרופ
 ...יחו ...יחו ...יחו :להקה לכ יניעל זכרמה עצמאב

 !ךמע דיחא יחו
 יחת :ונתוא ףיקמה להקה ךותמ והשימ ארק
 לוק !לארשי־ץראב םירבעה םיריעצה םילעופה תדוגא
 יאדו .ןימיה תילאמשה ןישה תאו ,ארוקה לוקה השא
 ¬נכית ,הרש" .םש תחרוצ תיאקסניוודה ןיכלמ הרש

 ־היח הילא תיוולנ .תסנכנו תינענו — ״!לגעמל יס
 ויפורגאב יתרמא רשא הגוז־ןב לאקזחי וליפאו הרש
 ¬חא ררגנו וינפל בחרה הזחה תא חלוש ,ילע אובי

 ¬ועל ,ףחי ,ןאכ ןיק׳צור םגו .לארשי לע םולשו ןהיר
 המ םייקל אב אוה םימגתפ־בבוחש ןוויכמ ,ףחי םל
 ןארפאש הנהו .םיפחי םירלדנסה לכ — םירמואש
 תויהל דיתעש ימ ,ןארפאש .םדמדאהו םונצהו ןטקה
 לש הביטאיציניאב דסונש םילעופה חבטמ להנמ
 ¬יחא שקבמו תחא ףתכב םש טבחתמ ,הדובע־ישבוכ
 ךתמוק ףוקזת" ,ודגנכ ינא גיעלמ ,"ינפי ץוג" .הז
 יניע המו "!ונל חבט שמשל ךנוצר םא ךסרכ לדגתו
 ומצע חירטה .תואור יניעש המב ןימאמ יניא ?תואור
 וליפאו ,תונולחה דחאב והירהו אבו רפמאטש רמ
 ־חתפ דעו שאר .ונל ריאהל וללחב הרונמ דימעמ
 יתכלהשכ םעפ ימע ןמדזנש רפמאטש רמ הווקת
 לגרב ןמזה לכ תכלל ינחינה אלו הבשומל ופימ
 היהו ותמהב יבג לע ךרדה תיצחמ ידכ ינביכרהו
 עיבצה קרב־ינבל ךומסו ריכש לעופכ ירחא רמחמ
 הלוז לצא ארק ול המודש רמאו םוקמה ףונ לע
 ללוכ לש ךוותה־דומע ,רפמאטש רמ ;וירופיסמ דחאב
 לכתסמו דמוע אוה הז ןולחבו ןאכ והירה ,הירגנוא
 ־חתפ לש הזכרמב תורוחבו םירוחב םידקור דציכ
 הנה .ורואמ םהל ריאמ אלא החממ וניאו הווקת
 .הלודגה תוררועתהה הנה ,ול וניוויק רשא ךשמהה
 חרזמה ידילי לש םגהנמכ ףכ םיאחימ תונבהו םינבהו
 ותוא לש רמזה תא ימע םירשו םינענו םיביהלמו

 ...יחו :אבא לש םידיסחה־תיבבש הצחמל הטוש דיסח
 הלילח רזוחו הלילח רזוחו !ךמע ךיחא ...יחו ...יחו

 .תוחוכה תסיפא דע

 .ביבא־לת ,־דבש םע. יצוח ,־הנושאר הנש" ךותזנ)

 (א״כשח
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 תירבעה תונותעב הידוהיו קסנולפ

 תמסרופמ קפנויפש ,סיירבע םירפופמ תויאר ונאבה הז רפסב םימדוקה םירעשב

 לשמ םירופיס ינש םג ונאבה .םיליבשמ לש ריעכ תמדוקה האמב דוע התיה

 .םירוביגכ םהל ושמיש קפנולפמ םידוהי רשא ןמשירפ דודו ןודרוג .ל .י

 תאמב םיירבע תע-יבתבו םינותיעב ונאצמש תומישר טקל איבנ הז רודמב ולאו

 תומישר .רפוס־םומלוקב־יכשומ ,קפנולפמ םידוהי ויה ןהיבתוכ רשא ,תונורחאה םינשה

 תוימוקמה תויעבה תאו רוביצה-ייח לש םתומד תא המ־תדימב ףקשל ידכ ןהב שי ולא

 לש םניינע זכרמב ןתעשב ודמעש ,תויללכהו

 רכ רדס יפלו ןבתככ תונתינ תומישרה

 וו "הריפצה" ,"ץילמה" ,"למרכה" ,"דיגמה"

 ז תומישרב יהי .רוקמב תרתוכ התיה אלש

 ,םמלועל רבכ וכלהש הלאמ םג ,ןהירבחמ

 .םייחה ץראמ ותרכנש ,הרייעה

 "המכחהו הרותה ישרוד תרבח" תמקה לע

 (!865 סראמ) ו״כרת רדא ,״דיגמה״

 .ןילופ תנידמב קסנולפ

 היגמה לעב ברה דובכל

 !דבכנ ןודא ךיתוילכ הנלגתו ךבל חמשי

 .ונבתכמ יפב םויה אצמת רשא הבוטה הרושבהב

 ימלת לע לטכ תפטה רשא םירקיה ךירבד יכ ךתוארב

 ילתפנ אביקע ר״רהומ םלשו ליכשמה ונדידי בבל
 ןסינ ו״כ ןמ) ןורחאה ךבתכמב .הפמ י״נ גרעבניוו

 רשא ״? והירתבא הנענ המ ןנא״ו רמאמה רבדב (כ״רת

 יכ" ,המכחב ול תוריעהו ,םירשימו קדצב ול תובישה
 לעו ,ונמעב הלכשהה םמורתת ודי לע רשא רקיעה

 הרבח הזל דסינ יכ אוה ,שאר המירנ יכ הידנמ
 הזיא תילכתל ,ורזעי ויחא תא שיא רשא ,תיללכ

 םדא תולועפל אצי רשא ךרע רקי רבדו דבכנ ןויער

 שריש וכה הלא ךירבד ,המכחהו הרותה ינינעב םדי לע
 בייהבי .ירפ ושע םג ויחו םיליכשימה ויער בלבו ובלב

 בג תלכלכמה ונתליהק הפ הדסונ יכ — ךרשבל לכונ
 .הדבכנ תללוכ הרבח ,הל תוכומסה תוליהק הזיא

 תאשונה ,"המכחהו הרותה ישרוד תרבח" םשה תחת

 יע תראפתלי ידעל המכחהו הרותה לגד סנ תמאב

 .הירבחו הישאר ,קפנולפב תידוהיה הדעה

 ינותעב ןתעפוה רדפ יפל ונייהד ,יגרלרנד׳

 םוקמ לכב ונידי־לע ונתינ תורתוכ קר .,וב

 תאמ קפנולפ רפפל המורת םושמ םג ויז

 ידוהי תדעל ןורבזה-תבצמל ןבא םושמו

 תכרעמה

 םידמועה המה הטמ םימותחה םישנאה ונחנאו ,השאר
 ,םולשהו תמאה ינדא לע הונדסי דחי רשא השארב

 הרותל שרדמ תיבו דעו תיב הלהתלו םשל ונל ונמקהו

 ;ארקת ״םימכחל דעו תיב״ םש־ב רשא ,הדועתו

 רקש יכ ,לכ ןיעל תוארהל איה ללכב ונתרבח תרטמו
 ריסב תומ" ורמאי רשא הלא םעב םירעובה הלא ןימיב

 וארי אל הליצ יסוח לכו ,ומשאי הילכוא לכ םיקלא תב

 םמתל ץמאתנ ונבבל תרהטו ונחור םותב ונחנאו "רוא
 .דחא תויהל להאה רבחלו ,דחי םג המכחהו הרותה

 .חיר יקיפמ ןדע יצע הונב םילותש םש רשא להואב

 לארשיב םינפלמ רשאכ ,תעדה ץעו םייחה ץע הכה

 התיה אל .תראפת11 םנורכז םיניאגה ונימכח ימיכ
 עורז יבוישו די יזוחא קר ,תררוצ המכחהל הרותה

 ןכ .םימעה יניעב תראפתלו דובכל ,םימיה יכ יכלה
 ונידיב ל״ז םינואגה וניתובא השעמ ונחנא םג קזחתנ

 אוה .טרפב ונתרבח תרטמו .ונילע הננוכ יה ונישעמי

 ונתפש דיבכי •הרוהטהו השודקה ונתרית דיבכ םירהל
 .תירבעה !ר־טארעטילה) לכ המעי ־. הייבגהי הרר־ה

 ¬עושה םיליכשמה ,ינחיר תרימ1־* ינכי ןיבאדל רדא

 תרכח יביוא ...ויה הליל ןיכ רשא םינטקה םיל

 .הוד ורכ םיתש םג םתיא ־רזי רדא היגיהו לארדי

 תונקז !ואצ .יאצ רמאי ןולק• זיב ןהילע יכפש••
 יארדי תיבב הלחנ• "יה םכי דיעה םעט ."•רס תינב
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 ונשפנב זוע ביהרת תואבצ ׳ה תאנק ?שדחה ןמזב
 לכל עשיל תאצלו .ןהילע םימקה ׳ה יביוא לומ תאצל
 םירפוס טבשב ךשומ לכ ןימיב ךומתל ליעומו בוט רבד
 רשא תונפה ינבא המה הלאו .ונתפשו ונמע תבוטלו

 .ונשרדמו ונדעו תיב תא ונדסי םהילע
 םיאצויה ,ונמע ינבל רשא תע יבתכמ לכ ואצמי הב .א
 ןושלב ןהו ונשדק ןושלב ןה הפוריא תוצרא לכב

 .תיזנכשא
 דוע רשאו םויה דע ואצי רשא הלכשה ירפס לכב .ב
 ואצמי ליעומו בוט רבד לכב ,האלהו םויהמ ואצי
 הזבו ,ונירפס דקע־תיבו ונשרדמ־תיבב ומל ןק
 םירבחמה לכ ינפ תא ןנחלו תולחל ונתוא םיקמ
 אנ היהי יכ ץראל־ץוזוב םיליכשמהו םימכחה

 םתרבחמ תאצב ףכית םהירפסב ונדבכל םבוטמ
 ליכשמה ונדידי םש לע ונל חולשלו ,םלוע רואל
 ,קסנולפ הפמ י״נ גרעבניוו אביקע ה״ומ םלשו

 רשא יפכ וניפסכ בטיממ דחא לכל קינענ זאו
 ינפל השע רשא ותלעות ךרע יפכו ,ונילע תישי
 ולמע ףלח וננחל ,ןתמו רהומ ול הברנ ,ונמע
 ומע תבוטל שדוקב למעו דבע רשא ותדובעו

 .ויחאו
 ־יתנל רוא ךשוחב םיכלוהלו המרע םיאתפל תתל .ג
 ,העתנ אושב ונימאי לבל ,המכחו הרות ירבדב ,םב

 רוא ידרומו םימעב םירעובה לוקב ועמשי אלו
 ,םהילבהב ללוש ןומהה תא וכילוי רשא םידסחתמה
 ,המכחו הרות תעדל םהינב תא תתמ םתוא וכישחיו

 תא ותיסיו ,םהל ביטיהל םליכשהלו ,הניבו תעד
 ריאה ןעמל ,ןכל .ולבהיו לבהה ירחא תכלל םעה
 תא םהל תורוהלו ,הלהבל םיעותה ןומהה יניע
 יפ לע םימתב ׳ה תא דובענ ךיא שדוקה ךרדה
 ¬כחו םיליכשמ הזיא םבלל ובדנ ,הרוהטה ונתנומא

 ןומהל ופיטיו ,םינושארה ל״ז ונימכח ירפס םימ
 חיש ךופשל ונשרדמ תיב תותלד לע םיקפודה םע
 תולכ ירחא ברע לכב ,רקובו ברע לכ רצוי ינפל
 הואנה וירקחמב רשא ,תובבלה תבוח רפס ,החנמה
 םנזאב יכ ,המכחלו הרותל םיעמושה ןזוא וריעי
 ,הזה ךרה שיאה םג יכ ,וארי םהיניעבו ועמשי

 ובבל היה תאז לכבו ,ול סינא אל זר לכ רשא
 םעל ודמלי םיגחו תותבשבו ,ותרותו ׳ה םע םלש
 ן״מבמר םוגרת פ״ע רואב םע םיקלא תרות רפס
 ¬שמה וריעי ןכ ףסכ תויכשמב בהז יחופתכו ,ל״ז

 לעב ברה ירקחמב ןזוא םהל ל״נה םידבכנה םיליכ
 .ול םימודהו ל״ז הדקעה

 הרותהמ םינופ םניא רשא ונמע ינב יריעצ הלא .ד
 ,םיתלצעב ובשי להנמו הרומ םפאמ קר ,המכחהו

 ודמלי םשו ,ונימכחל דעו תיב לא ואובי המה
 לכמ םינשוש וטקליו ,םשפנ ןשדמ ווריו ארקל
 תואמ ׳ד ךרעב הב םיאצמנ רשא הלכשהה ירפס

 ואיבי םהילא השקה רבד לכו ,םיליעומו םיבוט םירפס
 ותוא זא ואצמי רשא ונתרבחמ ליכשמ שיא לכ לא
 ¬אי םחורמו ,רבד רשפ ול ודיגיו ,ונשרדמ תיבב

 .דמללו דומלל םיתע ועבק םיברו םהילע וליצ
 גיצהל ךידע םיאב ונחנא הנה !׳ה ךורב התא התעו
 בוטה לכ ונל היה ךדימ יכ ,ךדובכ ינפל ונתדות
 ? התאי ךל אלה בל ימכח לכ תאמ לחננ רשא הזה

 בוטה לא קדצב ונתוא תוריעה ךבוטב התא רשא
 תאמ ןולקו זוב ונעבש תובר יכ םאו ,ליעומהו
 ונדירפהל ונל ןטשל ודמעי רשא המכח יהב לכ
 ךורב ונחנא לבא ,תובוטה וניתובשחממו ונישעממ
 לכונו םיליואה תא ונירש יכ ושדק םש ללוהמו ׳ה
 םשבו דדועתנו ונמק ונחנאו ולפנו וערכ המה .םהל
 תא ךרבי ךרבתי ׳הו — המה וללקו ,הלגדנ ׳ה

 .ונישעמ
 א״אב עשוהי םואנ ,גרעבניוו ילתפנ אביקע םואנ
 לספעש ק״דבא ל״צז יכדרמ ר״רהומ ןואגה ברה ר״ומ
 ברוט !אמרב לאומש ןנחלא םואנ ;םיובנירג ןהכה
 ־קאז שריה יבצ םוחנ !עדלאג קחציו םהרבא !םוחנ
 ונלש עסערדא .רענימאק יולה שירעב רכששי :םייה

 .אשראוו י״ע קסנולפב גרעבניוו :איה

 "המכחהו הרותה ישרוד תרבח״ל הכרעה

 (1867 יאמ) ח״כרת רייא ז״ט ,״למרכה״

 םיליכשמ ורבח ,קצאלפ זוחממ ,קסנולפ ריעב
 ןקתל הנווכב "המכחהו הרותה ישרוד" םשב םידחא
 ינבב רבע תפשב תועידי תוברהלו םהינב ךונח בצמ
 דאמ הברה הלאה םירקיה םישנאה ושע תמאבו .םריע
 םגו םישדח םירפסל רקי דקע תיב םפסאב םחכ יפל
 ילגרל חספה גחב המש יתויהב יתחמש דאמו ,םינשי
 רשע־עשת ינב םינטקה םהינב תא עומשל — יעסמ
 הרשי הקתעה םע ק״הפס תא פ״עב טעמכ םיעדוי —
 לכב רבע תפש קודקד בטיה םיעדויו זנכשאה תפשל
 ןהכה ם״דא ברה יריש בור פ״עב םירשו היתוקוח
 יכ םריעהל שי לבא ,ל״דשו םירעטעל ירישמ הברהו
 םודמלי אלש ז״כ םהינבל םתבוח ידי ואצי אל הזב
 ¬וחנה תועידיה םע יסור תפש דוחיבו תיפוריא הפש

 קיפסמ ונניא דבלב רבע תפשב קר הזה ךונחה .תוצ
 םהל ןח ןח תואושת ז״כב לבא .עודיכ השעמה םלועב
 .ןילופב םירעה ראש ךרעב דוחיבו ,ושע הברה יכ —

 ישרוד תרבח" ידסייממ ,םייהקז יבצ תריטפ
 "המכחהו הרותה

 15.2.1868 ,״דיגמה״

 ח״כרת בשיו ׳ד ,(ןילופב) קסנולפ

 ונריעמ חקלנ יכ !םויה יכנא הרושב שיא אל
 .ע״נ םייהקאז יבצ ר״הומ הימכח שאר הנממ
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 הרוהה ישרוד תרבח" ידסיממ שארה היה אוה

 ,הדעב רחש ותמכח חכמ דימתו ,"קסנולפב המכחהו

 אלמ ףסכב םגו הנרק םירהל הקיזחה ותנובת בחורמ

 ,וקל ול םש תמאה ,םק תובידנ לעו ,זועמל הל היה

 -ילהת תא ראפל ינושלב ןיא הלמ .תלקשמל קדצו

 ץראמ עדגנ וימי ימדב ,השע רשא ויתוקדצו ,ויתוכ

 ימיל םייתשו םירשע תנשב ולסכ ו״ט ,ד םויב .םייחה
 הרבש תא אפריו ל״נה הרבחה תא םחני םוקמה .וייח
 הלכשהבו המכחב החכ ץמוא תת ףיסות ןעמל הרהמב

 .סנל ׳יהתו

 םייהקאז קחצי

 ישרוד תרבח" לש רפסה־תיב תחיתפ
 "המכחהו הרותה

 16.3.1870 .״ץילמה״

 הרומ הפ יננה רשא םינש עבראכ הז — .קסנולפ
 .הפב רשא המכחהו הרותה ישרוד תרבה ילעב לצא

 ידסיימ ולבס רשא למעהו האלתה לדוג הא עדוי יכנאו
 שיא םסרופמה ליכשמה ה״ה ,תאזה הרקיה הרבחה

 ךרבאה וערו םיובנירג ןהכה עשוהי ה״ומ םעמ םרומ
 ¬כחה יזוב תאמ ,גרעבניוו אביקע ה״ומ בל םכח רקיה

 םהיתולעפמ לכב ומל ודגנתה רשא ליכר יכלוה ,המ

 יליווא וצמאתהו ורתח תובר ,הב םליפהל החוש ורכו
 תולכסה ןינע ריסהל .ומל ןטשל דומעל הלא םדא

 ¬ילע הפנכ הדיסחהכ השרפ רשא ,םריע ינב ןומההמ

 ףועל היתוצונמ הצונ םהמ דחא לכל קלחתו םה
 םיחוור יפדור ועגי תובר ,הדובכב םמורתהלו הפועמב

 ,המכח רבד לכב הבוטה םתצע רפהל ,הלא םיעוויע

 ומל יללס רשא הרשיה הליסמה תא םינבאב לקסו
 תחא אל ,םתרבח ינב לכלו ,ל״נה םירקיה םיליכשמה

 םחיר תא שיאבהל ,םהילע הנאות ושקב םיתש אלו

 ינפל הצמישל םתתלו ,זוחמה רש רוטנרעבוגה יניעב

 רשא ער רבד לכבו רקש רבד לכב הלשממה ירש
 םרקי תא ליפשהלו םדובכ תא ללחל ,םהילע ואיצוה
 ,דבל םמש תא תוזבל ומל לקנה יהתו ,ץראה ינפ לע

 ולילעיו ,םבלמ ודב רשא הער תולילע ושקביו ושפחיו
 ,םדכלל םהילע חפ ומישיו הלשממה ירש ינפל םהילע

 .ץראה ברקמ םמש תא תוחמ ןעמל םלגר דסב םישלו

 דע הערה העגנ יכ םתוארב ל״נה םיליכשמה !ןכא

 ־ישפנל יפצי ובראי םמדל ךא םהיאנשמ יכ ,שפנה
 םהיתושפנ לע ודמעיו ,חכ ורזאיו ודדועתיו ומק ,םהית

 םישקימב דכלה ילבלו הלווע ינב ידיב לופנ ילבל
 .זיחמה יטפוש ינפל םהיתונעט וכרעיו ,ומל ותש רשא

 וקימעה ורשי קדצל ךא רשא זוחמה יטפוש ירשו

 ירקהיו םהינפל ושגוה רשא םהיתומוצעב ןנובתהל
 יוק תעדו המכחב םצפח רבד ךא יכ וחיכויו ושרדיו
 דסייל םצפח רבד לע ךאו םהינזאב רשא הזה תונע

 ואיצויו .םהילע המטשמה התבר םהינב ריבעב רפס תיב

 םייקנו עשפו ןווע לכמ המה םיפח יכ ,םטפשמ רואל

 .םשפנ יביוא ומב ולגר רשא ,המשאו אטח לכמ המה

 דוע ,םנידב םוקידצה רשא דבל אל יכ אוה ךופהנו
 רפס תיב תמקה רבדב םנימיל ומל דומעל וחיטבה

 םעטמ םיעגונה םירבדב םהל ןעשמל תויהלו ,םהינבל
 ל״נה םיליכשמה םטפשמב וכז זא ינמו •הלשממה

 םא דע וטקש אלו וחנ אל םנואו םנוה לע וסח אל
 תא ושקביו ,הבוטה םתבשחמ םדא תלועפל ואיצוה
 ־רבוגב םויזאנמיגה יתב לע חיגשמה רוטקערידה ינפ

 ,םתרזעב תויהל וואפאפ םמורמה רשה ,קצאלפ תינ

 ינוממל םיבתכמ ךורעל םתשקבל רתענ ל״נה רשהו

 הרומ םהל חולשל אנליוובו רימוטי׳זב רשא רפסה תיב
 הלשממה ינפל םגו •ודסי רשא רפסה תיבל ןמאנ תעד
 תיב תואצוה לע הנשל כ״ור האמ םרובע וגישיו ,חרט
 םהל ןתני יכ הדוקפ ןתנ רוטאנרעבוגה םגו רפסה
 הנש ידמ כ״ור השמחו םישמח ריעה ףסכ םוכסמ

 רחב ל״נה םיובנירג עשוהי ה״ומ ליכשמה תאו ,הנשב

 ןכבו רפסה תיב לע חיגשמל והמישיו וואפאפ רשה
 לע קר רפסה תיבל עגונב הרבחל הנה חלשי רשא לכ

 םהל וחלשיו תלשי ודבל םיובנירג עשוהי ׳ר לש םערדא

 ןאיגנולפ םהרבא ה״ומ .תעדו המכח חור אלמ ־שיא אנליומ

 ¬יואמ םידוהיה וחנ וב רשא םוי ׳א רדא ד״י םויבו י״נ

 זוע בורב קסנולפב הפ רפסה תיב ירעש וחתפנ ׳םהיב

 םיצפחה ,םהילע םיוולינהו ל״נה הרבחה ישנא לכ .רדהו
 יצבקנ ,המכחהו הרותה יכרב לע םהינב תא לדגל

 תוצלחמ ידגבב םישבולמ דנה רפסה תיבל ויתאיו

 תיבב דומלל םידיתעה םירענה םג ,אוהה םויה דובכל
 ~יא שיא ובשיו המש ואוביו דחי םלוכ וצבקתה רפסה

 יע םעמשב הלשדנמה ירשו .ןנאשי טקש ונוכמ לע
 הז םויב המה םג איבל וננוכתה חתפנה רפסה תיב

 רויאמה זוחמה ירש שאר ונואג רדהב עיפוה םואתפו
 -ילאמ ןאטיפקה תורמשמה רש וירחאו יקסוואנירא

 ־יע םידמועה םירש־ה לכו ריעה ןודא םע יקסוועש
 תוארו .םלוכ הרשמה ידגב םישובל זוחמה תרמשמ
 יכ ינפ לע סה ךלשוה הלאה םידבכנה םירשה רקי

 דובכ תממד יכ ,בשק ןיאו לוק ויא ׳םעהו תיבה
 רמזל לחה ,רפד ןזחה אלפנה ןגנמה .םלוכ לע הטלש

 דידא לוק ולוק םריו .ךלמה דובכל דוד חישמ ריש
 ירפס םהינפל םיקיזחמה ויררושמ רבח תא םיענו
 •יתיניגנ תראפתמ םיעמ־שה לכ ולעפתה ־כ דע ןיגנה

 ינפי המכח ־רבדב ייפ תא הרימה חתפ ןגנל ־תולבב'

 תפשב םכוחמ שורד םהינפל שיירדיי םעהי םירשה
 ת־עותו המכחה תלעות תא וביתב לבלבמה .היסיר

 ¬ב ירכזנ םג .ה-נניכמ תיקי־ דסיה ישא רפסה תיב

 היפרדמי רפסה תיב ידגנתמ תידיא יע תידחא םילמ
 םעפה דיע חתפ ךכ רחא .יהידבכיי םהיניעב ןח אשיי
 י>5יר י-ירישמ תקהל םע הנייב ייפ תא ןזחה

 יסגולס רפס
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 בורמ זוחמה ירש שארו .ותחפשמו ךלמה םולשל הליפת
 לוכי אל ,הזה דבכנהו רקיה הזחמה לע ובל תחמש
 עיביו ,בלה קמועמ רסומ רבד אוה םג איצויו קפאתה
 חיגשהל םשקביו ,וילע םיבצנה םירבעה לכל חקל
 דעומב ומויב םוי ידמ רפסה תיבל םשיחהלו םהינב לע
 יכ ,תיבה תכולהת יכרצל ומב שמתשה ילבלו ןוכנה
 ¬ומהו המכחה ילגעמב םהינב תא •ןנחל ןיע וחקפי םא

 ךופהיו .םדאה תרבח לכלו םמצעל וחילצי ןעמל ,רס
 ריעהל ויתפש יפטנ ומילא םג ףיטיו ,םירענה לא וינפ
 ירבדל תבשק ןזא תוטהלו ,םידומלב עומשל םנזא
 תפקשנה בוטה תירחא תא םהינפל ועיצהש ,הרומה
 םא דוע לאשיו .המכחו תעדל םבל תתל ובאי םא ומל
 לצא םיחרי השולש ודמל רשא ,םירענ הזיא ומיניב שי
 ¬קיו ,םי׳צארקאזב ותויהב וואנריפאפ םסרופמה הרומה

 רשא היסור רפסב ,הנונש ןושלב שרפמ וינפל ואר
 אל תאזב םלוא .דאמ לדגיו אלפתיו םהל טישוה
 ¬מועה•רפסה תיב ידסיימ לא וינפ בסיו דוע קפתסה

 םעצב לע םכרביו הדות םהל ןתיו הרבחה שארב ׳םיד
 םירשה תא ודבכ רחאו ,והנעמל הזה רקיה לעפמה
 ¬בקנה לכו ךלמה תא וכרביו ותשיו ,םיבנע ישישאב

 םיחמש םתיבל ובושיו ,ודובכל דדיה לוק וארק םיצ
 ןעמל םיבר תב רעשב תאז עידוא יתרמאו .בל יבוטו
 ¬כחהו תמאה יכ ןילופ ץראב תורחא םירע יבשוי וארי

 היקיזחמ רסוחמ ךאו .המר דיב התע תואצוי המ
 הזה םויה וניניעב ונחנא וניאר רשאב וארי .הנענכת

 ."םיטילש הרשעמ םכחל זועת המכחה" םכחה רבד תא

 אל רשא ,הזה תיבה יננוכמל הבוטל הולא םהל הרכז
 רשא לילא יעור לע וטיבה אלו .העיגיו למע לכ וכשח
 םדי דועו הזה רבדה תא ולכיו אלמ םהירחא וארק
 םירהל — וחיטבה רשאמ ףסכ וגישי םא — היוטנ
 תבוטל תוגרדמ שולש לעב ותושעלו הזה תיבה ןרק

 .לארשי ינב

 ראוודיוואנ דילי ם״אי

 קסנולפב יממעה רפסה תיב ןינב
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 קסנרלפ דיל דדוש ידיב חצרנ ידוהי טייח

 14.12.1870 םוימ ,48 ״דיגמה״

 .ולסכ חריב ,קסנולפ

 רפכ לא םושלש ךלה םידגב רפות ידוהי שיא

 אל לבא ׳םידגב ינש רוכמל ריעהמ קוחר אל דחא
 רשבמ אב םויה יכ !ומחל איבי ושפנב יכ ללמואה עדי

 ומדב םסובתמו הצרא ךלשומ ותוא ואצמ יכ עידוהו

 ךרד הפמ קוחרה עוואנילאד ןולמ לצא ןטק רעיב
 הנהו ;השראוול הלועה ךלמה ךרד דיל ,ץרא תרבכ

 עגרכ רהמו םיטפושה לא תאז ועידוה העיגרא דע

 זאטר) ריעה ירמושמ אבצה ידודג םע םיטפושה ועסנ
 טוחש וראוצ יכ ואריו הגירהה איג לא (יקסמעז

 עבצא יצח ואצמ גורהה לצאו ץחמנו עצפנ ושארו
 דוע יכ םאו .ומע וקבאה ידמ ךשנ רשא דדושה לש
 רבדה לחה ךא ,שפנ והכה ימ ןוכנ לא רבדה עדנ אל

 רשא הזה לעמב היה ירצונ די יכ רחשכ עקבהל טעמ

 םלשל ודי אצמ אל רשאכו דגב ונממ תונקל ץפח
 יכ ןעי ,והגרהיו דגב וב דגב דגבה ריחמ ףסכ יד
 ירבע שיא לא דגבה תא רוכמיו הריעה אב לומתא

 םשוה ירצונה .איה גרהנה ידוהי תלמש יכ וריכה הנהו
 וכפש וידי יכ ותדות תא דוע ןתנ אל דועו רמשמב

 .םנח יקנ םד
 יקסנאיביג ?,םוי

 "םידסח תולימג"

 ׳ה"ליות לולא ב״כ ,37 ןוילג ,הינש הנש ,״הריפצה״

 1875 רבמטפסב 10

 השעמ ךא ,הלודג ריע ונריע .לולא ד״י ,קסנולפ

 תרבח םינש ינפל הפ הדסונ יכ ףא ,טעמ הברקב הקדצ
 םיינעה ןעי ,דאמ איה הבוט תמאבו "םידסח תולימג"
 ,םנוברע י״ע םנובער תא רובשל םדי לע ואצמ ונריעמ

 ער התע םלוא ,הנעשמו ןעשמ ואצמ רחסמ■ ישנא םגו
 וקסע לא שיא לכ יכ ןעי רבדה תבס ,דאמ הבצמ

 םנמא ףא ,הלרוג רמ תעדל בל לע םש שיא ןיאו הנפי
 יתדוד ןובזעמ םידסח תלימג לע םג כ״ור ףלא ראשנ
 םכילא כ״ע — יראה תא עיבשמ ץמוקה ןיא ךא ,ע״נ
 !םיריבג םכלכ לאל הלהת אלה !ארקא ונריע יבידנ

 ¬בחה לע החוקפ ןיע םשי רשא םכמ דחא םג ןיא עודמו

 ׳דו .הלא ירבדל םכבל ותיש ,הימעפ וטומי לבל הר

 .םכלומגכ םכל םלשל ןמאנ תולומג לעב

 גינפרבליז אבא

 ןימלע־תיבו םילוח־תיב לע
 ׳378 רבמצד 17 ,ד םוימ ,48 ״הריפצה״

 ,יקסראטאק ׳ה ירצונה יכ םיעידומ קסנולפ ריעמ

 בחר םוקמ ריעה יבשותל בדנ -ןימערעש רפכה ןודא

 ¬דתשמ םניא םידוהיהו ,םילוח תיב וילע תינבל םידי

 ח״הב •ח״הב ןינבב םהמע קלח תהקלו ףתתשהל םיל

 שיא ןיא תומ רצחב .דוע תלעות לכ וב ןיא ןשיה

 הדלי התמ בורקמ הז ,םינרבקה השעמ לע חיגשמ

 הוחקל המא תיבב הכרוצ לכ הל ושעש רחאו ,תחא

 יאפור .הרובק הל ,דתיה אל דוע אוהה םויבו ,ק״הבל

 ץוחמ דחאה עסי רשאכו ,םהיניב םולש ןיא ריעה
 .הלוח הזיא רקבל ולובג תא והער גיסי אל ריעל

 ל״צז רנזופ ןמלז ׳ר תובשומב םידוהיה
 42.3,1879 ,״ץילמה״

 ןוילג "ץילמה״ב יבתכמל ל״ומה ינודא ךתרעהב

 תא ךיארוק להק ינפל ראתל ץפחה לא ינתררוע 3

 לודגה םדאה דסי רשא תוידוהיה תוינולוקה רבד

 .קסנולפ ונריע תוביבסב ל״צז רנהפ ןמלז ד םיקנעב

 יכ יננה יתרמא ןהה תובמרמה לא בורק ,תויהלו
 רומשא ותוא יפב תמאה םישת רשא האו יל תארק

 .רבדל

 ידוהיה היה רנזופ ןמלז ׳ר יכ וניחאל איה תעדומ

 ךא ׳ונצראב המדא תינקל ןוישר גישה רשא ןושארה

 תוכזב שימתשה אל ומע ןעמל קר יח רשא הזה ידוהיה
 רשא השרווב םירישעה וניחא רתיכ ותבוטל תאזה
 םא יכ ,תאזה תוכזה תא םימיה תוברב םה םג וגישה

 תא בזע ונעמלו ,ושפנכ וילע בוהאה ומע תבוטל

 ירע תחאל ךליו הנומהו הנואש ,ותדלומ ריע השרוו

 רפכב תבשל לאויו םרכו הדש תלחנ ול ןקיו הדשה

 ,ומע תא עישוהל לחה םשמו ,קסנולפל בורקה ראכוק

 תחת ולפנ םימלש ןכו םיבר רשא םיינחור םירבדב אל
 םיקהל ול תישאר אריו ,םיפכ לעופב םא יכ ,םאשמ

 הדוהי ינב תא ךנחל ,רמצ הוטמ גיראל הנוכמ תיב

 םינמא ול ארק זנכשא ץראמו ,הכאלמלו הדובעל
 יניחאלי ,רמצה ןוטא תכאלמ ביטב םיעדויה םישרחו

 :רמאל ארוק לוק איצוה םידוהיה

 ־ובר אלמיו ראכוקל אובי הדובע ץפחה שיאה ־מ
 (י קסנולפב וניחא וררועתה תאזה האירקה לוקל .ושק
 ¬סהל ראכוקל ורהנ םינימהו ,םירפכבו םירעה רתיבו

 תופי םינפ רבסב םלבקיו ,ןמלז ׳ר תלחנ לא חפת

 .יינב תא באכ םאשניו םלטניו הרשי םכירדה ףא
 .קירבאפה תמקה ירחא םינש שולש ,1828 תנשב דועי

 רמצ־הוטר תכאלמב םיקסועה םיבר םידיהי ייה רככ

 אצמנ אי 1839 תנשב יכ דע הדיבעי וכנחתה ידי לעי

 .רישעי םישנא םייח ואב ":־*•פ ־;לייד ריעד בג
 יכב יתדע ינבל רני דייעה דחא בהיניבי •ידצה תכאלמב
 עשביא ־י בידנה ייכשדה ריבגה ידידי א״ה ,הקדצבש רבד

 ,י• הנש ג ויייג "ז־ימה-ב ינבר יכזנה י״נ ןהב
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 (רעטסיימ) םישרחה םג יכ ,דחא יזנכשא ףא דוע

 .(2וידי השעמב דאמ חמש פ״זרו ויה םידוהי

 ןיב האר יכ ,ץראב םירשואמ םתושעל ףסויו

 עדמו המכחל ןורשכ ילעב םירענ הכאלמב םישועה
 תפשו ׳ה תרות תעד םדמליו ותבישי לא םחפסיו

 קירבאפה ישנא לכ טעמכ ,ןובשחהו ץראה תפש ,רבע
 םגו .םחור לע הלועה לכ ןכ רבדלו בותכל ועדי
 ןהינבל וליחנה רשא תעד ןדמלר ןמלז ׳ר .גאד תורענל

 אל ראכוק רפכה ינב תא םויה האורה לכו ,ןהירחא
 .םה רפכ ינב יכ ןימאי

 הליפת תיב רפכה ישנאל ןמלז ׳ר םיקה הנושארב

 הרכ םימ .דוקמ םגו ,הארמל דמחנ ןג ולצאו לודג

 םידוהי רשא ריעבכ לכה ,הליהקה יכרצ רתי לכו ומל
 םישועה תוברב ,םימיה תוברב ךא !הכותב םיבר

 ¬אלמ ילעב ראכוקל ואב תורחא םירעמ םגו הכאלמב

 םנהו) רפכב תומוקמ ינש ומל תתל ףסויו ,(3םינוש תוכ

 םויב קר רובצב םש ללפתהל (הליהקה ידיב םויה דוע

 .(םוי םוי םיללפתמ יללכה הליפתה תיבב יכ) תבשה

 רשאכ ,הזה ברה ןומהה לכ תא ליכהמ תיבה ןטק יכ

 םידוהי םיעבראו תואמ שולש ודבע דבל קירבאפב

 דחוימ הארוה הרומו בר םלוא •םישש דוע םימעפלו

 ותרות רשא ןמלז ׳ר ןואגה יכ ,רפכה ישנאל היה אל
 ולוקל םיבישקמה וירבחו ,וצרא בחור אלמב תעדונ

 היהו .(4תוראופמ תוליהקב םינבר תויהל ויה םייואר

 םידמולה דע אמט וא רוהט ,רתיהו רוסיא רבד לכ

 רשא ךרדה י״פע וריתה וא ורסא םהו אבוה הלאה
 .(•> ל״ז םיקסופה ינורחא ונל וותה

 רפכה יכ ,רפכה ישנאל היה אל יללוכ ס״יב
 ,תעדהו תדה דומלל לודג רפס תיב היה ולוכ ראכוק

 רשאב םדאל תושורדה תוכאלמ לכו המדא תדובע

 רפכה תא ןילדאמ רצבממ רענער טנדנמוקה רקבב (2

 ובהוא תאמ שקביו םתולבטב םידוהיה תא אריו ראכוק
 ודמלי ןעמל ,םהילא םירצוב םג חפסל רנזופ ןמלז ׳ר ןמאנה

 אלו םידוהי םתויהל ינפ תמגמ■ תאז ךא אלה" .םהיכרד תא
 .ימע תבהא שאב ןמלז ׳ר והנע "םירצונ

 :ומב תונושה תוכאלמה ילעב לכ ןיב יכ ריעהל ץוחנ (3

 רכו םימחפ ,לזרב ישרחו ץע ישרח ,םינעצר ,םיטייח
 .דחא ירצונ ףא היה אל

 רנזופ ןמלז חמלש וניבר ה״בבשר לודגה ןואגה תומב (4

 השקב ,רבודמה פ״זר םא תוחא ןב "המלש תדמח" לעב
 רנזופ ןמלז ׳ר שארב תונברה תרטע תא םישל השרוו תדע
 אוהו ,התחקל דאמ דע וב ריצפה ץיבעיקשאפ ךיסנה םגו
 תעדב יולת יתלב ,יטרפ שיא יתויהב ןה :ורמאב ,הב ןאמ
 יכ ףאו ,ללמואה ימעל תושעל ידי לאל ןיא ,םירחא

 ?וינפל ךלי ימ יתעמשמל םירסה תעמשמל רסו בר יתויהב

 םימכח ,םינבר ואצי ןמלז וניבר לש ושרדמ תיבמ (5
 תוראופמ תוליהק תרטע רשא הלאכ םהיניבו ,ץרא ילודגו
 ר״ומדא ןילופ ימרל ןושאר אלפנה ףירחה ןואגה :ןתמלוה
 לע םימ קצי ,ריעה אנטוקמ ברה י״נ עשוהי לארשי ׳ר

 םירדח םירדח ויה רפכה ישנא ירענל ךא ,םדא אוה
 טבש תחת םלוכו םיניוצמ םידמלמ םהילעו דבל

 לעפ הלא לכ .בורקל וא קוחרל ורבע פ״זר תרוקב
 ברה ,ונזוע ןואג ונדואמ ,ישונאה ןימב רקיה השעו
 ותקדצב לבתב םסרופמה ,םימכחב אלפנה םכחה

 ,ויחאל רידאו ריבג ,הקומעה ותמכחל תמדוקה ותאריו

 ןמלז המלש ונבר ,ןילופ ידוהי בכוכ ,םידוהיל לודגו רש
 הבברמ לוגדה עבשנ תחא יכ .ל״צז רנזופ יכדרמ ןב
 םיאבהלו תראפתלו סנל ורוד ינב תא םישל הזלה

 .חילצמ ודיב וצפחו ורזעב היה םיהולאו ,םהירחא

 ותצעל עומש השרווב םירישעה וניחא זא ובא ולו

 הדבעל םידוהי הילע בישוהלו המדא תונקל ,הבוטה
 הגהמו ףצפצמ לוק דוע עמשנ אל התע יכ ,הרמשלו

 םתפרחו) ומע ופתתשה אל םג םא תאז לכבו !ונילע
 ינפל הבוטה ותצע תא פ״זר םישב יכ ,חצנל חמת אל

 ׳ר הכב ׳שקב ותוא וחד .רו .ע םירידאה םיריבגה
 (?םהו ,ףסוי תיב רבש לע םחרל םהינפל ןנחתהו ןמלז

 השע ודי לאל היה רשא לכו ,וכרדמ רוחא גוסנ אל
 יכ) ברה ופסכ לא םג •ול םיבוהאה ומע ינב תבוטל

 (ומע תבוטל וסיכמ ליזה כ״ור ףלא םיעבראמ רתוי

 איביו השע הרתי יכ ,ובל םש אל םהילע איצוה רשא
 ,ויתואצוה לע השרוומ ידוהי אפור הכאלמב םיקסועל
 םילוחה תא לכלכל היה ודיב (אססאק) ףסכה רצואו
 םיהולא יכ ,ומעל תושעל ץמוא ףסויו ,םדי הטמ רשא

 .ורוד ינבל היחמל םולה והחלש

 רוכזכ ומע ינב ותוא ורכז םא ולאשת יכ היהו

 ןורכז תבצמ ול וביצה םא ?םביטימ םהיבא תא םינבה
 ןה .אל ,םכנעא ?חורה ישנאל ושעי דועו ושע רשאכ
 ונמעב םירפוסל המו ,היה השעמה שיא ןמלז ׳ר

 ויפ לעו וקל ומל ומש חורה תא םה — ?השעמלו
 םירפוסה אוה ןכ .םהיארוקמ םישנא ךרע תא ודומי

 דוע יתמ דע עדוי ימו ,םהיכרדב םירחובהו ונמעב

 תורוהל יל אל ךא — ?ימע תלחמל הכורא הלעת אל

 םירבחמה םיעדוי ס״ילבו ,םימיב ינממ םילודגל ךרד

 ירתכ ינש ידה .ל״נה תיבב דמלמ ויבא תויהב פ״זר די
 ןואגה ,ונצראב בגשמל םיעדונה םיבוהאה םיערה אבהדד
 ריע דילי רעיאפיליפ וא רעדארגייו םייח ׳ר ףוסוליפה

 ןהכ יכדרמ יד רקוחה םכחה לודגה ברה והנשמו ,קסנולפ

 ואצי ראכוק רפכמ ,ץפרעש ריעב ד״בא ל״ז םיובנירג
 ־יתפ םייח ׳ד לודגה ברה .הילע םירדלו ץר :ל ריאהל
 םכחה ,אסילב בר היה רשא (ןעזאפ ףונב) רעטדעטש
 ץילמה ,השרווב י״נ וואקליצ ןרהא השמ ׳ר דבכנה שישיה
 וסיג תוערואמ בתכ רשא ןיוול בקעי ׳ר ונתפשב לודגה
 רזעילא ׳ר ונתפשב ריהמה רפוסה לודגה ברהו ,רפסב פ/׳זר
 דילי ,עיצילאגב וואדעווזאר ריעב ץ״ומו ןייד י״נ ןיזאר
 .לארשיב הארוה הרומ תויהל אצי פ״זר תיבמו והנה ראכוק

 גיצפיילב טימשדלוג ר״ד ויחאמ לודגה ףיטמה ברה םג
 ילודגו םינבר דועו ,ם״זר ינב תא רפסו ןושל תעד דמל

 .המה םיבר יכ ןטרפל רשפא יא רשא ץרא
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 תוצירח םירפס בותכל םג יכ םישוע המה רשא תא
 .ונירבדל בוסית .איה םיפכ

 םידוהיה ינטוש ובר הזה ןמזבו םהה םימיב
 םיפרנ יכ ,ןכ אל רשא םירבד םהילע ולפט םהידנמו
 ירוח םגו ,הכאלמו הדובעל וחילצי אלו םיפרנ םה

 הצמשל לארשי יהיו ,םהומכ בושחל ולאונ ץראה
 ׳ר תאז עמש •שפנ טאשב ותוא וזביו ץראה םעל
 הדערו ודואמו ושפנ לכב לארשי בהוא רנזופ ןמלז

 אלמהו רוהטה ובל לא העגנ ומע תרצ יכ ,והתזחא
 םימעל תוארהל רמאיו ׳ויתודג לכ לע םואלה תבהא
 םעבטב םידוהיה ,אוה ךופהנו ,םדב ןכ אל יכ םירשהו
 ¬גונ ךא םה םימשאו ,הכאלמו הדובע לכל םירשכומ

 וחתפ אלו ,ץראה בוט תא םהמ וריבעה רשא םהיש
 םדצמ םה םג וצמאתה התע יכ ,הוקת חתפ םהינפל
 ,הזה ןויערה .הנידמה תרבחל םיליעומ םישנאל תויהל

 חנ אלו ובל לכ תא חקל ,ומע ינב תקדצ תוארהל
 הזה לודגה רבדה תא איצוה רשא דע טקש אלו
 ףוסי ילבל היה יואר דבלב ורובעב רשאו ,והנעמל
 יניעו .ותרוכמ ןילופב םידוהיה ימי ירבדמ ונורכז

 .תולכו תואור םינדמ

 ויתודש יבור תא רנזופ ןמלז ׳ר קלח 1835 תנשב
 הקבולדאקו ץיבוקיזד ,ראכוק תובשומה השולשב רשא

 .("ף0כ ןיא םנח ותד ינב ויחאל

 .םידוהי הששל (הדש דמצ) קולוו 6 קלח ראכוקב

 ־דאקבו ,םידוהי הרשע שולשל קולוו 6>/2 ץיבוקיזדב
 כ״ור שמחו םיששו ,(7םידוהי העבשל קולוו 4 הקבבול
 ףסכב תונקל איהה תעב היה ידו ,םהמ שיא שיאל ןתנ
 דמצ ןתנ ףסכ תחקל ןאמ רשא שיאלו •וכרצ לכ הזה
 תולוגנרתו םילוגנרת ,דחא סוסו תחא הרפ ,םירוש

 .המדאה דבוע ץפחל םיסדרדה םהינימל ףנכ ילעב לכו

 לכל הנב הלא לכ דבלמו .םיתאו השרחמ ילכ םגו
 ,רקב תפר ,ותחפשמ םע בכשל ןועמ המדא דבוע

 םניח לכה ,הדשה תואובתל ןרוגו םיסוסל הוורוא

 תומהבה הערמל םידי בחר םוקמ םגו .ףסכ ןיא
 םכנחיו .ויתודש די לע דחא לכל היה (עקנאל)
 ךא ,םירצונ םירכא רזעב הנושארב ,המדאה תדובעב

 :תחתי סופדה תועט לסב 3 ןוילג ״ץילמה״ב יבתכמב ץ

 ץיוואקאפ ראכוק :םש בותכ וואבעלדאקו ץיוואקיזד ,ראכוק
 ראביה. ארקנ הז ראכיק יכ ףיסיהל ךירצ — וואבעלדאקו

 .וניתיביבסב םיראכוק הברה יכ "םידיהיה

 י יתד ע *י דככ: שיא רבכ אל הז תמ קסנולפ ריעב (7

 תקלה ם־ז־קי^ה ןיב אוה םג היה רשא ל״ז ץיבוניבר שיגיב
 יזי־ב לא רסיו דאמ יהדבכ ל״ז ןמלז ׳רו אקבולאדאקב הדש
 .דבכנ שיא היה יכ ,ויעסמל קסנולס ריעה ךרד ורבעב

 היה יימי תירחאבו .תירבע בותכל עדי ףא ,ינרותו ליכשזכ

 .קסבולס תדעל שאר

 םתמדא תא דדשל םה וליכשה םינש הזיא רובע ירחא
 ביטיהל םהינכש םירכאהל שרדהב יכ דע ׳אילפהל דע
 .תושעל ךיא םתורוהל םידוהיה תא ושקב םהיתודש

 תודשב תועגונ םהיתודש רשא םידוהי םנשי ונימיבו
 איצות תאז לכבו ׳איה תחא המדאהו םירצונ םירכא
 םידוהיה יכ ,ירצונה תמדאמ רתוי הברה ידוהיה תמדא
 ,םירצונהמ דאמ הברה םלועמו זאמ םה ןורשכ ילעב

 ןתנ רשא המדאה .םהיתונורשכ תא חתפל קר ץוחני
 ,וגזוחמ תמדאכ איה הנמש אל םנמא ל״ז ןמלז ׳ר ימל
 ירפ איצותו הירופ המדאל הושע םידוהיה יכ סבא
 ¬ועש ,לעוש תלובש ,ןגד ׳םיטח ומכ ,ריבכמל תואובת

 ,ןומהה יפב ארק ארקנה אקוואודולאז רהנ •רכו םיר
 תודש תא ראתי קירבאפה ילגלג ועעונתי וחכב רשא
 ,טסרעיוו שולש ראכוקל בורקה ץיבאקיזדו ראכוק

 םש טסרעיוו 6 ראכוקמ קוחרה אקוואלודאקב םלואו
 .טדאטשיינ הנטקה ריעל דאמ אוה בורק ךא ;ןיא רהנ

 — איהה תעב לודגה רעיהמ ןמלז ׳ר ומל ןתנ םיצעו

 הריעה תכלל לוכי אל ידוהיה רכאה .ףסכ ןיא םנח
 םרה שיאה יכ .פ״זר וננודאמ תושר חקל רשא דע
 רמא הברעמ בורעלמ וישנא תא עירפה רשא הזה
 .ותמדא ידבוע םידוהיה ברקמ רחסמה תא הלכ רעבל

 םידוהיה יכ ץראה ימע ונימאה אל תאז לכבו —
 דע ׳םהילע הנטש בותכל ופיסויו ,המדאב םידבוע
 םידוהיה בהוא ,שטיוועיקשאפ ךיסנה ררועתה רשא
 ראכוקל תדחוימ איסימוק חלשיו ,םשארב רענזוס תאו
 ־שמב ושוב המו וילא וקעצ רשא הקעצה תא חיכוהל
 ¬ירחב םידבוע םהיתודש לע םידוהיה תא םאצמב םרב

 םוגיציו השרוול םהמ םינש םהמע וחקיו .םידי תוצ
 ואצמיו םונחב רשא המדאה ידבוע תרבח ישאר ינפל
 שטיוועיקשאפ ךיסנה .זגור לדחיו דאמ םהיניעב ןח

 ־בכל ליאוה ושפנ בוהא רגזופ תקדצב דאמ שש רשא
 תבוטל ותולדתשהו ובבל בוט לע (י הדות בתכמב והד
 רשא תובר תוחנה פ״זר תוחב םידוהיל ןתיו ,ומע ינב

 .ןראבל םוקמה הפ אל

 ¬ולשב בשיתהל םירפכו םירעמ יאב רשא םישנאה

 םימיה רבכשב ותמש הלא ידעלב) תוינולוקה תש
 םיטקשו םיוולש םויה דוע םיבשוי (םושרי םהינבו
 תעיזב ודבעי רשא המדאה בוטמ ולכאיו ,םתמדא לע
 ביר ירחרחמ לוק עמשי אל ,םהיניב תמא םולשו ,םפא
 תא דסח םה םישוע יכ .בקעי תוליהק בורבכ םינדמו
 םילוח רוקיב תרבח ומלע ידסי ףא ,םדי הטמ רשא םהיחא
 ודקשי הדשב םתדיבע לע םג םליא .בקעי ןיע תרבחי

 תא שיא שיא השעי הדשב הדובע ץא רשא תותעבו
 ר״ז ןמלז ׳ר ימיב רשא םישנא הזב םנשי יכ .ותכאלמ
 הכאלמל ודי דמל אל רשאי .תיניש תיכאלמל םהידי ודמל
 ־והל םהי;יע ולבק ץיבאקיזד ישנאי .הריעה םיצע ליבוי

 .'׳נ פ "די י:נ יד ביי- דיע 'ח:־• ־־•ה בתכמה ־
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 לזרבה תליסמ תונחתל במאזאלאק רעימ ןינב יצע ליב
 תמא .הלטבל ובל שיא הנפי אלש דבלבו ,םהל הבורקה
 .ודסימלו בקעיל דובכ רמוא ולכ רשא הארמה רדהנ המ
 ראכוקב םולשה טפשמ תיב לע םקוה הלא ונימיב
 םירעה םגו ראכוק תוביבסב םירפכה לכ ושרדי וילאו
 הז טפשמ תיב דע ןי׳צאכאסו טדאטשיינ תונטקה
 הנאצמת השדחה הקיטסיטטסה יפכ .ןהיתומוצע הנשגת
 .םידוהי תושפנ תואמ שמחכ תובשומה תשולשב תעכ
 ומל ורחב ,ונצראב ןורחאה דרמה ירחא ,1863 תנשב
 ןובנה םכחה תא ,םהיחא ברקמ ידוהי ןומגה םידוהיה
 ל״ז םיובנירג םהרבא ׳ר רבע תפשו דומלתה תא עדוי
 םינברה שרדמ תיב ךינח ,(פ״זש ׳ר לש ונתוחמ)
 פ״זר תיבב (טנטופינילפ) השרומ היה רשא ,השרווב
 ;םילענה ויתונורשכ ללגב דאמ והבהא ל״ז אוהו
 םירפכ דוע ראכוק הינומגהל כ״חא וחפסנ רשאכ םלואו
 ורחביו םידוהיה לע םירצונה תולוק אופיא ובר םידחא
 ידיב אינומגה רצוא תאז לכב ךא .שארל ירצונ ומל
 ןוישרה י״פע ראכוקב ידוהי גזומ םגו) אוה ידוהי
 ־אקיזדב ,ידוהי (ץלוש) חיגשמו (םהל רשא יטרפה
 אקוואלדאקב םגו (ראססעסא) טפושהל רבח ידוהי ץיוו
 תעב תובשומה שולשב םידוהיה בצמ .חיגשמ ידוהי
 ־אפעס) םילדבנ תויהל וכזש םוימו .דאמ בוט איהה
 ואובי .לודגו ךולה וכלי ןורחאה דרמה ירחא (איצאר
 ףא יתדגה אל יכ וחיכויו םינימאמ יתלבה הלא אנ
 םילמ ריבכהל יתצפח ול יכ ,תמאב אוה רשאמ יצחה
 תמא תאז לכב ךא .םימת םוי ארקמל םילעה ויהו
 םישנא יפמ בתוכ יננה הלאה םירבדה תא יכ ,רבדה
 וילא בורק יהיו חונמה ימיב יח רשא שיא יפמו םינקז
 םנמא ףאהו .אוה לודג םדא יכ ,רקשל ול הלילחו ,דאמ
 שגרו ,םה וינב וידכנו וירחא וינב ךא ,(9תמ ןמלז ׳ר
 תעדבו ,םה םג םבל ברקמ דחכנ אל םואלה תבהא
 םיתשו םישש הז םדיב ראכוק רפכה רשא םהה םינבה
 עינהמ הלדח רשא קירבאפה ירוענ רשנכ שדחל ,הנש
 ידוהי לכל הירעש חותפלו ,תודחא םינש הז הילגלג
 וצפחו ןקזה םהיבא ימיב היה רשאכ ,םולה אובל ץפחה

 ןב ,תוצמה גחל ןורחאב ח״רת תנשב תמ ןמלז ׳ר (9
 ־רצחה תובצטב תראופמה ותבצמ לעו ,םינש הנומשו םישש
 :םיטעמה םירבדה תא י״ג וואקלצ םכחה בתכ קסנולפב תומ
 ןמלז המלש ר״רהומ ותדע זועמו ומע רוא ,לודגה ברה נ״פ
 רשא הדובכה ותשא חונת ונימי די לעו .רנזופ יכדרמ ןב
 םיתורח התבצמ לעו .םילודגה וישעמב, איה םג ול הרזע

 :םירבדה הלא
 ומע בידנ המלש ברה תשא ,הרקי השא לחר תרובק"
 האלמ איה םג בוט בורבו ,הרצע אל הדי הקדצ תושע

 .והרחא

 ,השיא תומ ירחא םימי םייתנש ,י״רת תנשב התמ איה
 יתקתעה הלא לכ .הנש ששו םישש תב ןושחרמ ׳ב ׳ג םויב
 קיתעהל המש תובר תובצמ דוע .קסנולפב תומ־רצחב יכנא

 .ןילופ ידוהי ימי ירבד ירקוח ובאשי והמ רשא

 לכ וב וללהתי קדצב רשאכ ,וראפתי ובו ומל שודק
 .םמעט ךורבו ׳הל םינבה םיכורב .ןילופ יבשוי םידוהיה
 תולעפמ תוצק תא ימע ינבו יחא םכל יתדגה
 ¬ילסה םכתאו ,ונצראב ונמע תראפת הזה לודגה םדאה
 יתישרה אל יכ ,ךיראהל יוארש םוקמב יתרצק םא הח
 ב״פסב דעוה לע םאו ,(10ויתודלותב עגא ןפ רתוי תולגל
 םינכ םא חיכויו רבד ןובנ שיא םולה אנ חלשי בוט
 םוקמהו הז ירמאמ יהי ילוא •יתבתכ רשא םירבדה
 יבל חמשיו ונצראב וניחא תחלצהל הנפ ןבאל הזה

 .ינא םג
 .ט״לרת רדא ת״ר ,ראכוק

 לעשנעה יולה בקעי השמ

 הרות-תחמשב לביטשב הבירמ
 23.10.1879 ,״ץילמה״

 ע״כמ יארוקל עדונ רבכ תאזה ריעה םש — .קסנולפ
 ןמאנ הפוצכ לעשנעה ׳ה ידידי ריעה רפוס יכ ׳םירבעה
 עמשי וינזאבו ויניעב הארי רשא תאו הפצמה לע דמוע
 ,רמוא םא הדימה לע זירפא אלו .םינפ אושמ ילב דיגי

 טבשב ךושמל הזה רפוסה לחה רשא תעה ןמל יכ
 לע קוש ונריע ינב תא הכה םעונ לקמבו םירפוס
 םישדח םינוקת יכ ,םירחא םישנאל וכפהנו טעמכ ,ךרי
 תא םש ונבל ןובאדל ךא .הפ ושע םיליעומו םיבוט
 לעו םאטח לע םרסיל ריעב םידגנתמה לא קר וינפ
 דיסח ןב ותויהבו ,ויניע חקפ אל םידסחתמה ישעמ
 ¬יסחה םיבצע רובח :ילא ורמאב ,ןנובתי אלו ןוא הארי

 ,ערו בוט ןיב ועגתשי ,ולסכיו ורעבי ,ומל חנה םיד
 יתעד לע ,ידמע יכנא ןכ אל םלוא .רקשו תמא ןיב
 לע םכרד חיכוהל םא יתלב ונינפל תרחא הצע ןיא
 םתויהב ומל לסכ םכרדמ םה םג ובושי ןעמלו םהינפ
 רכש הוקנ םהמ רשא שדח רוד ינב ,םינבל תובא
 רפסל ישפנ לע הבוחל הבשחא ןכבו ;ונתלועפל
 םידיסחה ובסה רשא הירורעשה תא ארוקה ינזאב
 לכ ץלפתי העמשל יכ ,הרותה תחמש םויב ונריעב

 .ותדלו ומעל ןמאנ ידוהי שיא בל

 ידיסחל דעו תיב םיבר םימי הז דסונ קסגולפ ריעב
 תויהב •ונריעב םידיסחה יתבב לודגה אוהו טדטשיינ
 הכומסה טדטשיינ הנטקה ריעב םבר בשומ ןתיא
 תחפשממ יאבג דמוע םהה םידיסחה שארב .ונריעל
 םהילע ררתשיו ודיב תואבגה ןסר חקל רשא יברה
 םויל םיגד וא שדח רונת ;ושפנ תוא לככ ררתשה םג
 תוסנכהמ ףסכ יאבגה חקלו יברהל שורדי יכ תבשה
 ןותחה תירב תרוסמב אובי יכ יברה דכנ ;םידיסחה

 דחאו) י״נ לטאמ ׳ר ראופמה םכחה יבוהאו יבהוא (10
 םירבדה תא בתוכ יננה ויפמ רשא (ותמש חונמה ינב תעבראמ
 תודלותמ המואמ תולג ילבל ידמע הנתה ,רפסב הלאה

 .הזב ןאמ ל״ז אוה יכ ,לודגה ויבא
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 ראפתי בבל לדוגבו הואגבו ףסכ רפעכ יאבגה רובצי
 ןותנ ונוהמ ךא יכ ,הלא לכ התשע ודי יכ יברה ינפל
 םוי םצעבו םתמח הרעב םידיסחל תאז עדוהבו ,ןתי
 ןוראמ הרותה ירפס תא םאיצוהב ,הרות תחמש
 — ןודמה חיפמו םהיניב הזע הבירמ החקלתה שדוקה
 ויתומש ףילחה ורתיכ רשא ,םהיניעב דבכנה אוהו)
 חקל (םינומ תרשע ובר תא אוה ףילחה ןכ וימיב
 .ובקמב ףרוצ דחאה — םייריש יקקולמ םינש ומע
 ,הירפסב הגוה ףא הלכשהל דובכ ןתי ובבל רתסב רשא
 אל דיסחל ותויה םוימ רשא ,ועצרמב ןעצר ינשהו
 ירפסב םביר ילעב וכה םתמועל ;בוט םויב אשמ אשי
 לוקל .םירוצמ ישנא דוקדק לע םהידיב רשא הרותה
 ודירפה למע בורבו התיבה םיבר םישנא ודרח םתקעז
 חיפמו ,תוגלפמ יתשל ויהיו ודרפתה םנמא םהו ,םהיניב
 וייבר לש םיירישמ לסכ ילע המיפ השע רשא שיא ,ןודמה
 םישי התעמו יטטשיינה וברב ןומא תתמ לדח םיברה
 שיא יניזדארה םג תויהב ,הנושארב .ןי׳זדארל וכרד

 .והנימל ברוע לכו ,והומכ ןודמ שיאו ביר

 םיובנירג יכדרמ

 שא־יבכמ תדוגאל םיפרטצמ םידוהי

 20.7.1882 םוימ ,28 "הריפצה״

 ונריעב דסונ זאמ הנשמ רתוי הז — .קסנולפ
 םידוהיה וענמנ הנושארבו םיבדנתמ םיבכמ תרבח
 כ״חא םלואו ;םמע םקומינו םמעטו ,התירבב אובמ
 ,תאזה הרבחה לא םדי תא םיבר םידוהי םג ונתנ

 יאושנ םישנא םב ,םירצונהמ ישילשה קלחה םויכ םנהו
 רבדה .םידיסח הזיא םגו ,םירפוס ,םיליכשמ ,םינפ
 ןושארה םויבו ,הפ םירצונה וניחא יניעב ןח אצמ הזה
 ,םהילכלו םנעמל הנבנה תיבל םיבכמה ףסאתהב 16/7
 ,ותחמש תא ריעה יבשוי םשב םירטושה שאר עיבה
 ,ירצונ ןיבו ידוהי ןיב לדבה ןיא" יכ רמא שוריפבו
 וניחא בלב שרש וכי וירבד יכ הוקא ."םיוש םלוכ יכ
 לעכ קא׳זארטסה לע דוע וטיבי אלו ,הפ םימימתה
 םנתמב םחכ רשא הפ םימיה יריעצו ,םתלהקמ לדבנ
 .םירז ןוה לע םיסחו םישנא ונחנא םג יכ ,תעדל וארי
 הז השע רשאכ ,םחבש דיגהל ע״הכמ ופיסוי זא ךאו
 לעופ וללהב "יקצאלפ ׳פסעראק" ע״הכמ ריבכ אל
 ¬ירשה תעב םתונייטצה לע ונריעב םיבכמ םידוהי ינש
 הבוט ונל איבי הזה רבדהו ,הלענ דאמ ןפואב הפ הפ
 ונתביט רקיע לכ רשא עדונכ .ןילופ ונצראב הברה

 .ע״הכמ ידימ

 םיבדנתמה ביבכיבה תרנזיל רבח

 "םירדח״ב ןויקנ

 21.11.1862 םוימ ,43 ״הריפצה״

 ־תמה הזה רואנה ןמזב יכ עודיו יולג — .קסנולפ
 תולתהמ יצחל הרטמל םירדחה ויה ׳ותלכשהב ראפ
 הארמה תא םהיארוק יניע דגנ וושי רשא ׳םירצונה

 ופסואי יכ ׳המינפ םירדחב רשא ןויקנה יאו לאגומה
 יכלוהו תש יפושח םיכר םידלי ריב לא ריסאכ הפיסא
 ¬ליה ואצי הלאכ המיא ירדחמו ׳רצו ןטק רדחב ףחי
 המיא ינבו המוק יפופכ ׳בל יגומו ויג ישולח םיד
 תוועמה תא ןקת ןעמל הנהו .ףדנ הלע לוקל םידרחה
 ׳וצ ונתיו םהיניע תא וניתוזוחמ ירש וחקפ ׳הזה
 ,םיחוורמ םירדח ינש רוכשל דמלמ לכ לע הבוח יכ
 יקנ ריוא ףילחהל ׳םימוטא םיפוקש ינולח ול ערקל
 הדוקפה .םפוג קוזיחלו םידליה תואירבל ׳םעפב םעפכ
 אל םידמלמה ךא ,הלשממה ידיקפ תאמ האצי תאזה
 אל הלדה םתרוכשמ ןעי ׳תאזה הדוקפה ירחא ואלמ
 ׳תאז ידעלב םג םתיב ןובער רבש יד ומל קיפסת
 חקל תורוהל םידמלמהל ונתי לבל קוח אצי ןכ לעו
 לכמ ושפנ ךשח אל ונריע ידיקפ שארו ,םהידימלתל
 ספטמ הלועו ספטמ היה ומצעבו ודובכבו ׳חרוטו למע
 תא אצמ אל רשא ירחאו ,רפסה יתב תא רקבל דרויו
 חקל ןוחטב רתילו ,םידליה תא םשמ שרג ׳שקיב רשא
 ־אמה תיב יהיו תרמשמל ותא דומילה־ירפס לכ תא
 ץוחנו .הזה םויה דע םירפסה דקע תיבל טארטסיג
 תדוקפ תא אלמל הזל בל םישל םידליה תובאל רבדה
 הרות דימלת תוצמ םייקלו ,םפסכ רזעב הלשממה

 .הרהטו ןויקנב

 הבושתב הרזחש תרמומ
 ?5 5.1865 !תיז] ,35 ״ץילמה״

 יכ ,קסנולפ ריעהמ םיעידומ "ןילוו" ע״הכמל
 רענל התתפתנ ראכוק רפכמ לארשי תונבמ הפי הרענ
 ־תירבב ימע אוב ןעמלו ׳אוהה רפכה בשוי ,ילותאק
 ךא .התד רימהל הירבעה הרענה התואינ ןיאושינה
 תרמומה ביזעתי הזה גוזה ןיב ביר ץרפ המ ןמז רובעכ
 יבשוי םידיחיה ינפ לחתו קסנולפל איבתו הלעב תא
 המלש הבושתב איה תרזיח יכ םהיגיא הלבקל םוקמה
 םהינפלמ םקיר הי בישה םידיהיה .היתובא תנימאל

 .הלבקל ינאמיי

 ןהכ קחצי לש שרדמה-תיבל הניפ־ךבא

 0665 י !ויו ו״מרת ןויס ט״כ ,״ץילמה,,

 לפ

 דבכנה *ייבגה
 ןאמסיז ׳ה עידומ

 הז רשא ןהכ קחצי
 יכ .ןאמלגיפש

 !חצי םייתנשכ
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 דמ״היב םוקמב ׳שדח שרדמ־תיב תונבל ובל בדנ
 אובל רסא ריעה דיקפו סורהל דתעתה רשא ןשיה
 עובשבו ׳כ״ור 1150 ךס דעב בחרנ רכ התע הנק ,וכותל
 ינב לכ .תיבה דוסיל הניפ־ןבא ומצעב הרי רבעה
 רשא דסחהו בוטה לעו ובל תבדנ לע והוכרבי ריעה

 .למג

 הטוש בלכ ךושנב השעמ

 1887 ראורבפב 11 םוימ ,36 "ץילמה״

 םידחא תועובש ינפל .(קצולפ .פ) — .קסנולפ
 רהמיו .םימיל ריעצ ירבע שיא תא הטוש בלכ ךשנ
 םימס אפורה ול ןתיו ,ריעה אפור תצעב לואשל ךושנה
 אלו דחפי אל יכ ובל לע רבדיו והמחינ ףא ,אפרמל
 ומכ ,השראוול עוסנל ללכ ול ךרוצ ןיאו ,ער אריי
 ךושנהו עצפה םוקמ אפרנ םנמא ףא .ותעדב התלעש
 רס תועובש ינשכ הז לבא .הזל דוע ובל םש אל
 ,ובכשממ םוקל לוכי אלו וילעמ הזה שיאה חוכ םאתפ

 עגתשמכ ץריו וינפ ונתשנ תותשל םימ ול ואיבהבו
 השראוול וליבוהל ורהמיו •בלככ חובנל לחיו הנהו הנה
 עדונה .פארפה ידי לע םימ קצי רשא אפורב לואשל
 דוע לוכי אל אוהה אפורה םג לבא .זיראפב רעטסאפ
 ¬הו ,דעומה רבע רבכ יכ ,אפרמו הכורא ול תולעהל

 השראווב אפורה .םיארונו םישק םיבאכמ תמ ללמוא
 רקב אל רשא ונריעבש אפורה לע לודג ףצק ףצק
 תא ךשנ רשא בלכה םא ,דעומ דועב בטיה רקח אלו

 ע״המב וינפ לע וילוש לגיו ;אל וא הטוש היה שיאה
 תא הינעה הנמלאהל בישי ימ לבא ,".שראוו .רוק"
 בישמו םלכלכמ םהיבא תא םינטקה םימותילו הלעב

 ז םשפנ
 אקארעש ןועמש

 ברה ידיב הלספנ ותטיחשש טחוש

 21.5.1887 םוימ ,111 ״ץילמה״

 םימכח" םרמאב ל״ז ונימכח ירבד — .קסנולפ
 םויה תשגל זוע ישפנב וביהרה ,"םכירבדב ורהזה
 קידצ ,ונרוד ראפ ,וננמז ןואג דובכ לא תאז יתלאשב
 ע״מ י״ע י״נ אנוואק ׳קד ג״הגה ברה רכו וינעו
 הזה דלגה ובתכמב ואב רשא וירבד שרפל ׳"ץילמה"
 םיטחושל לובג תגשה רבדב 103 רמונב תינש םעפ
 הפ הרוה רבכ יכ תמחמ ;א״דמ• תושר ילב םיעובק
 עובק טחוש תוחדל הפד ברה השעמל הכלה ונריע
 ןהו תוטיחשב ןה לוספ ץמשו הלוע לכו ךלוה רשי
 םיברמ םיהולא ארי ,וב אצמנ אל םירחא םירבדב
 שדוקב הפ תרשו תמא לש ח״מג תווצמב ןקסע ,אוה
 יפכ םג ה״זעבו ,הנש םירשעמ רתוי ב״וש תכאלמב

 התע וחוכ ,םידי יתשב ותוא החודה ברה ירבד
 שיגרהל וירוענ ימיב זא וחוככ ב״וש תכאלמ ותכאלמב

 ,הריבעהלו הקדה ףא אכרס תוארלו הלקו הקד המיגפב
 ןיד י״פע יכ ,הפד ןיידהו ברה שוריפב ורמא ןכ יכ
 וריבעהל וילע הנאות םוש םהל ןיא ל״זחו ק״הות תדו
 ברה ןוצר קר ,שדוקה תכאלמ ותרמשממ ותוחדלו
 ונריעב דוע ואצמנ הכ דע ךא ...עודי םעטמ ןכ אתמד
 ומוקממ החדנה טחושה ןימיל ודמע רשא רשוי ישנא
 יולגה בתכמה אובב ,התע םלוא •ופכב לווע םוש ילב
 ישנא לכ תויפ ומתתסנ ׳"ץילמה" ילעב תינש ל״נה
 ילב ב״ושה תטיחשש םתסב רמאנ םש יכ ,רשויה
 ירבד יפלו /וכו הפירטו הלבנכ ותטיחש א״דמה תושר
 השעי ןכ ושפנ תוואכו ונוצרכ ,ברה דיב ב״ושה הלא
 תושפנ ינידו איה הלאש אלה יתרמא ןכל — ודמע
 ןכל — ארבג יאהד אתויחל יקספו — ודיב הזב שי
 שרפל ל״נה י״נ ג״הגה ברה לוחמיש יתשקבב יננה
 ותנווכ ןדיד ןודינב םג םא ,"ץילמה" ילעב וירבד
 ונריעב זאמ עובקה ב״ושה תטיחש רוסאל הרוהטה
 ,חטב יתווקתב יננה — •תעכ א״דמה תושר ילב ל״נכ

 תאצויה הלקתה תוארל ב״ימכ לודגו ןואגל הלילח יכ
 לבל הבוטה ותנווכו וירבד שרפל אובי אלו וירבדמ
 םיטחושה רשא ,םינבר דוע הלילח וירבדמ ודמלי
 — .םהיתוביבס לכל עודיכ וב קחשל רודככ םהידיב

 שוריפב ל״נה י״נ ג״הגה ברה ירבד ואובי יכ היהו
 התעמו <ב״ימכ ןואגל יוארכ והדבכנו ,ונתעד חונתו
 םהיתובשומ תומוקמ לכב לארשי לע םולש היהי
 םג םכותבו לארשי דובכב םיצורהו ׳ד יארי לכ ןוצרכ

 .שרופמ■ ימש םתוחו בתוכה יכנא

 שיובנירג ןהכה עשוהי

 טחושל עלובי לבל גאד ברה

 8.6.1887 םוימ ,126 ״ץילמה״

 ,ונריעמ םירפוסה דחא — .(קצאלפ .פ) קמנולפ
 "ץילמה״ב םינרק ול חקל ,םיובנירג ןהכה עשוהי ׳ה

 קידצהו ןואגה ברה ןולקב דבכתהל ז״ש 111 ןוילג
 ודובכ םש לבנלו םיצוקש וילע ךילשהלו ונריעמ
 אלו ויה אל רשא יקירס יקוב וב הלתיו ללוהמה
 ,ב״וש חידה ברה יכ" :רפסה םע ורמאב ,וארבנ

 — םע לבק תוכריסה תורבעהבו תואירה תוקידבמ

 קומע םירבדה וסנכי ןעמלו "עודיה םעטמ קר הז לכו
 הנפיו ,לודג ןליאב ומצע הלת ,םיארוקה תובלב קומע
 א״טילש אנוואק ק״קמ קידצה ןואגה דובכ לא ותלאשב
 וליאכ ,"םכירבדב ורהזה םימכח" רמאמה לע ןעשנ
 רפעב קבאתמו םימכחה יצירעממ דחא הזה רפוסה היה
 יכ ׳וירבד לע בישהל איה רתומל םא ףא הנהו .םלגר
 רשא םינייוצמה םינברהמ אוה ונריעמ ןואגה ברה
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 הלודגה ותואיקבו ותופירח דבלמו ׳םמש קרות ןמשכ

 והנה ,אוה ןמאנ הארוהה תיב לכבו םיקסופו ס״שב
 תושעל ששו שיא לכל חונו ,בל בוט שיא ,הזל ףסונ
 רבד י״תמ הנופת ילב איצוי אל והומכ שיאו ,קדצ

 ,ויניעב םכח בתוכה היהי לבל תאז לכב .ןקותמ וניאש

 ךא יכ לילעב תוארהלו ,וינפ לע חפטל הבוח יל יתאצמ
 ב״ושה תא חידה אל ברה יכ דבלמ .שקבמ אוה הנאות

 דוע ,אוהה ריהמה רפוסה ירבדכ תע ילב ותרשממ
 לזרב ריקלו ,שיא תמוחל והנה אוה יכ ,אוה ךופהנ

 ינומא ימולשמ םיבר רשא דועבו .ודמעמ קיזחהל
 ברה לע םלהא רתסב תודחא םינש הז וננולתה ונריע
 הלמחה חורב אוה ,ותרשמב ב״ושה עורז ץמאי רשא
 חוכב קוחרמ תוצע איביו תומיזמ בשח וילע הבוטה

 םתנולת רבד לעו ;ותרמשמ לע וריאשהל אריתהד
 הוויצ ,תוכרס תוארמ ומק ויניעו וימי ואלמ יכ
 תעל ונימיל ודמעי יכ םיטחושה רתי לע עיגפמב
 קזחה ןעמל ךא הז לכו — וילע ןיע םישלו אוצמ

 רבכ רשאכ ךא .ומחל הטמ רבשי ילבל וזועמב
 ולחה הצקמ םעה לכו רבעה ףרוחב בירה הלגתנ
 ברה האר זא וא ,הזה טחושה לע רגת אורקל
 וחידהלו וימחר אולכל תעה העיגה יכ ןואגה

 שקיב קר ,הז לע םמח לכ קעצ אל ב״ושהו ,ותרשממ
 דע ותרמשמ לע וריאשהל ברה דובכ ודובכ לאוי יכ
 ברה השע הריתי דוע הז וצפח תאלמבו ;ט״וי רחא

 שקבל אציו ובלב ןק ואצמ הנינחהו הלמחה שא .ןואגה
 םיתאמ ךסב וקינעהל ודיב התלע רשא דע תוצע
 חצנב ב״ושהו ,ותנקז תעל תנעשמל ול תויהל כ״ור

 רשאל ׳הדות ריסאו ברהל ומאנ בהוא תמאב והנה
 אופיא המו ,ורכנ םויב םחל ןעשמ ול ראשנ ותרזעב

 .קעזנ יכ םיובנירג ׳אל
 יקסווטיל םחנט יכדרמ

 והכ קחצי לש שרדמה־תיב ךנחנ

 26.8.1837 ,״ץילמה״

 ,ןהכ לאומש ׳אה עידומ — .(קצאלפ .פ) קסנולפ
 .שדחה הליפתה־תיב תא םש וכנח םידחא םימי ינפל יכ

 ריבגה הנב רשא תויפלתל יונב לודג המוח תיב
 תרשעכ ופסכמ ז״ע איצוהו ןהכ קחצי ׳אה דבכנה
 ¬צונה ידבכנמ םיבר םגו ריעה ידבכנ לכ .כ״ור םיפלא

 םיפותב .גחה תחמשב ףתתשהל ואב ריעה ידיקפו םיר
 דביכ רשא הרותה ירפס ינש תא וסינכה רמז־ילכבו

 .אמויד ינינעמ שרד ברהו הליפתה תיבל ןהכ ׳אה

* 

 (11.9.1587) !״חרה לולא ב״כ ׳א םוי ,(197; ״הריפצה..

 יונבה שרדמה תיב וינב םלשנ רבעה עובשב

 יפויל והומכ ןיא רשא תראפתלו הליהתל ,תויפלתל

 ץיוצזנה שיאה תבדנ אוה .וניתוביבס רשא םירעה לכב

 ולזוצי ׳ר ,ויתוקדצ לכב הלהתל עדונה הבברמ לוגדה
 כ״ור םיפלא תרשע ךרעל ולע תיבה תואצוה .היחי 1הכ

 תיבה־תכונח גח תא וניחא ינב וגגח ל״נה םויבו
 הרותה־רפס םע דחי םיננרו רישב תולוחמבו םיפותב

 הלבוהו שרדמה־תיב דובכל םויה התביתכ הרמגנ רשא

 תובברמ תודותו תוכרב אלמ הפ לכ .שדחה הלכיה לא

 הדובכה ותיערלו היחי קחצי ׳ר לע םקוה רבגה שארל

 ולבי יכ היחת טכעי תרמ היתוקדצב תרשואמהו
 תא תוארל וכזיו .םימיענב םהיתונשו םהימי בוטב

 .ונשדקמ תיב וינב

 :ינא םג םיכרבמה ךותבו
 קיט באז הדידי

 לכשא םהרבאל שפנל ןויצ

 : 4 1893 םויח .71 ״הריפצה״

 ץרא ינואג עזגמ רצנ ,םעמ םרומ רבג — .קסנולפ

 תדשו תואבוצה תוארמ לעב ןואגה לש ותב ןב ,ע״נ
 הרותב גלפומה ריבגה ברה ה״ה ,ל״ז בוזא תדוגא

 רתכבו ,תוימורת תולעמבו תובוט תודימב ןיוצמהו
 יבצ םייח ר״רהב םהרבא רמ ,םלוכ לע הלועה בוט םש
 .ג״נרתה ןסינ ׳ט םויב רטפנ ,קסנאלפ ריעמ ,ל״ז לכשא

 וצבקנ וב ,ןשיה רודה ידירשמ דחא היה חונמה

 .ושגפנ וב תעדו הנומא ,דחא םוקמב הלודגו הרות

 יתלד לע דקש וירוענ ימיב .וקשנ קדצ תונעו רשוע
 יכ דע ,ת״פג ידומלב םימיכ תוליל םשיו ,הרותה
 לא םש רשאכו ,הרותה ישפות ןיב םש ול אצי
 רשוע שעיו וידי ישעמ תא חילצה ׳הו ,וינפ רחסמה
 .ויניע ומר אלו ובל הבג אל זא םג ,רשויבו טפשמב

 בישמ .הידמולו הרותה ריקומ ,םדא לכל חונ יהיו
 ינבל ןמאנ העור ,ותצעב שרוד לכל תעדו המכחב
 ץעוי ׳ליעומו בוט רבד לכל ןושארו שאר ,וריע
 םש ול הנק יכ דע ,םדא לכל םינפ ריאמו םירשימ
 םימעב ויעדוי םגו ותירב ינב ויחאמ דובכ לחניו בוט

 .ומש• וריקוה

 רשא םירקיה וינב .ריעב דפסמה בר ותומב
 1יע ולבא ,תעדהו תדה ילגעמב .בהזה ליבשב םכירדה

 ותחפשמ ינב .םהמ חקול יכ םשאר תרטע םהיבא
 וריע ינבו !ונתחפשמ רזנ וניחא יוה ,היהנ ואשנ

 היא :םיכוב לוק ומירה ומש יעדויו ויריכמ לכו
 .יכל יוצרו םדא לכל בהוא ,ותדעל גיהנמו ץעוי

 .םהיניעמ רתסנ םחונו ,ותומב ורסח תיבר ,ןכ םנמא

 יי ושע לודג דיבכ .והומכ וירחא ריאשה אל יכ

 ותוולל ופסאנ הצקמ םעהו ריעה ידבכנ לכ .ותומב
 .ותטמ ירחא ורהנ יהנ לוקבו ,יח לכל דעומ תיבל

 .ןנולתת ידש לצב ושפנו ובכשמ לע םולשב חיני
 יצחב ונדי,ע ,ותירב היה הנש םיתשו םישמח ןב

 הסנולפ רסס
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 — .לעיו !ילא הלע :וילא ארוק ׳ה לוק הנהו וימי

 םירטועה לכלו וינבל וצפח עיבה וילה תא ותולתב
 תא עדי רשא ותדע יכרצל םיוסמ ךס ליצאהל ,ותוא
 ותבשחמ תא איצוה אלו והפטק תומה ךא ,םרוסחמ
 ןוצר רשא ,םידבכנה וינבו ותשא ךא .הלועפל הבוטה
 םיפלא ךס םנוהמ ליצאהל ומיכסה ,םהל שודק םהיבא
 יניעבו םהיניעב בטיי רשא ליעומו בוט רבדל כ״ור

 .ותמשנ תרכזמל ׳קסנולפ ריע ישאר
 וינבו ותשא תא םחני ןויצ ילבא םחנמה ׳הו
 םילבאתמה וריע ישנא תאו ותחפשמ תא ,םירקיה
 וריקומ ,רעונמ ודידי יתוא םג םכותבו ,ותומ לע
 בלו םינתמ וורבשב בתוכה ,ותומב לבאתמו ,וייחב

 .סמנ
 ןיטשרבליז המלש ןמלק

 קסנולפל אב ןוזלכימ לאקזחי יבצ ברה

 1894 ,(119—120) ״הריפצה״

 ברה ונריעל אבש םידחא םיחרי הז — .קסנולפ
 זאמו א״טילש ןוזלכימ לאקזחי יבצ ר״רהומ ןואגה
 לכשהב להניו קדב לכ ןקתיו השע תובר הנה דעו
 תובבל דחאל ךא ותמגמ לכו .ותיערמ ןאצ תא תעדו
 והנה םימיל ריעצ יכ םא .תקולחמה טיקשהלו תודרפנ
 תויח תופש אוה עדוי םג .םיקסופו ס״שב ול בר וידי
 תולאש רותפל הפ זוחמה רשל ארקנ תחא אלו
 ךיראיו דאמ ןוצר ונממ וקיפיו הליהקה ינינעמ תודחא
 הווחא הבהאבו רושימבו םולשב ותדמע לע םימי

 .תוערו
 ץיבוקשארג דוד

 ןעמל ומרתש בל-יבידנל אתמד ברה תדות
 הפיגמה ימיב םיינעה

 7.10.1894 זנוימ ,222 ״ץילמה״

 ־הל יתכרבו יתדות הזב ןתונ יננה — .קמנולפ
 ימיב רשא ,ונריע הפד םיריבגהו םעב םיבדנתמ
 ,בוטה םבבל ישגר וארה ל״ר הפ הררשש הפיגמה

 עבראו ףלאכ םסיכמ וליזיו ,םילוחהו םיינעה לע םחרל
 ¬שויה ונריע ידילי הכרבה לע ודמעי םג .כ״ור תואמ

 םיתאמ תאזה תעב ונריעל וחלשש קרוי־וינב םיב
 םישמה וחלש רשא ןודנולב םירדה ונריע ידיליו ,כ״ור
 הדותו הכרבו .םיינעו תונמלאו םימותיל קלחל כ״ור
 ,ונריע דילי עדלאג םהרבא ׳מ םסרופמה ריבגהל
 םג .םרובע כ״ור האמ דס חלשש ,קצאלפב בשויהו
 המכ ונריעב תובדנ ףוסאל םילדתשמה םידבכנ םישנא
 ,ל״עבה ףרוח ימיל םימותיה שיבלהל כ״ור תואמ
 םנחב םוי םוי םירהצ תדועסל יוחמתה תיב דבלמ

 לכל םנחב (עעהט) ןימח־תיבו ,םימותיו תונמלאל
 םלעפ םשה םלשי ,ונריעב ל״ת ונמקה רשא שרוד
 עבושל ,םייחל ומתחיו ובתכי ,םינזאמד אחריב בוטה

 .תוחלצהו תועושילו תוחמש
 ןהאזלכימ לאקזחי יבצ

 קסבולס הפ ק״דבא

 שדוקה־ץרא ןעמל תומורת ףוסיא

 16.10.1894 םוימ ,226 ״ץילמה״

 הנה — .ה״נרת תוכוס ברע ׳ה םשב ,קסנולפ
 ,םידיסחד הלפת־יתבבו ד״מהבבו ג״כהיבב הפ ףסאנ
 ׳ק״האב פ״הוטל כ״ור 6.7 ךס הזה ב״הויעב תורעקב

 .ץילמה ׳כל ל״נה ךסה חלוש יננהו
 ויה ונריע ינב לכ טעמכ יכ עידוהל יננה בגא
 יתוקתו ,ק״הא יגורתא רחא ןירדהמה תאזה הנשב
 תחא הדוגא םלוכ ושעי ל״עבה הנשב ה״יא יכ הקזח
 ירבדמ הז לע יתצלמהו ׳ק״הא יגורתא רחא רדהל
 יתרמא (׳ט ׳ז םירישה ריש) קוספב ק״הוז ינוקיתה
 ,גורת׳א ה״לעא תובית ישארד רכו רמתב הלעא

 קוספב תאז זמרל שי וננינעלו ,סד׳ה ,בלו׳ל ,הבר׳ע
 לע םילשורי תא ה״לעא אל םא (ף ז״לק םילהת)

 ׳יהי ונתחמש ןמז תוכוסה גחב רשא יתחמש שאר
 יננהו ,הבולעה םילשורימ ה״לעא ת״ר םינימ ■ר
 ¬תמה ונריע ינב לכל הבוט הנשבו חמש גחב ךרבמ

 .הוצמב םיקסועהו םיבדנ
 ןהאזלכימ לאקזחי יבצ

 קסנולפ הפד ד״בא

 הפסכ תא בנגו הנמלא ללוש ךילוהש לכונ

 5.3.1896 ,45 ״ץילמה״

 ןוזח — .ו״נרת רדא ב״י ,(השראוו .פ) קסנולפ
 ידגובמ םירעוכמ םישעמ תוארל וניחא ןיב אוה ץרפנ
 -דמל תושפנ םידצו םהישנ לע םישנ םיאשונה ,תירב
 םוי לכב םישעמ טעמכו ,תוימומרעו םילכנב תופח
 תורמל ךא ,םהמ׳ םיאלמ םיתעה יבתכ לכ רשא םה

 ןהמ הברהו רהזיהל וניתויחא הנעדת אל תועדומה לכ
 הלק ןתעד המכ דעו •הלאכ םידגוב תשרב הנלופת
 ביצעמה הרקמה חיכוי ,קירו זחופ לכל תותפתהל
 םישמח ןבכ שיא הנה אב תודחא םינש ינפל .הזה בל
 ןכו "׳ץיוואלעדנמ םהרבא" ומש תא הניכ רשא הנש
 שיאה .ודיב התיהש תפיוזמה ועסמ תדועת םג הדיעה
 דחא תיבב ןק ול אוצמל ויתפש תקלחב חילצה הזה
 ול היה ןכ ירחאו ,וינבל הרות דמלל ונריע יבשוימ
 ראפתהל התיה וישעמ תישאר .ורחסמ תיבב רזעל
 ,םיאורה יניעב דסחתהלו ותחפשמ םוחייב לכ ינפל
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 ותשאמ ןמלאתה יכ םישנא הברה ןזוא תא רתסב הלגיו
 ויסכנמ יקנ אצי תונוש תוביס י״עו ,םינש המכ הז
 דע וירבדב ןימאהל התפנ ןומהה בל .ברה ורשועמו

 אצמ זא ...הזה דרויה לע הלמח ישגר וב וררועתה יכ
 חלשיו ,הערה ובל תמיזמ קיפהל הנוכנ תע לכונה ול
 שפנו השפנ תא התיחה רשא ,תחא הנמלא השאל שרח
 יכ ,הל היהש ףסכה טעממ קחודב הידלי תשרלש
 ,םייחו רוא הארת זאו ןיאושינה תירבב ומע אובת

 למע לכ תאשל דוע ףיסות לבל הל גאדי אוה יכ
 החמש תעדה תלק השאה .השקה התסנרפ לטנו האלתו
 תירבב ואוביו ...בוט קבדל רמאתו הזה בוטה הרקמל
 התשמה ימי תעבש תולככ .ןידכו תדכ ןיאושינה
 תע אל יתייער התע" :ויתפש תקלחב לבנה הל רמא
 וידחיו ךפסכ לכ יפסא הבה ,םיידי קוביחב תבש יל
 ונמחל הנממ אצמנ רשא הרוחס תונקל האשראוו עסינ

 ןתיתו וירבד ירחא תואלמל הרהימ השאה ."דובכב
 השראוו ריעבו ,(השוכר לכ) הפסכ רורצ תא ול
 ךל ירחבת הפ" :הל רמאיו הלודג תונחל הכילוה
 תכלל יל ץוחנ רשא ,ינאו ,ךיניעב הבוטה הרוחסה
 ךירחא אובא ,ינולפ בוחרב רשא יריכמ ינפ תא תוארל
 ¬ובמו המוהמ !האלתמ הנהו ."הרוחסה ריחמ םלשאו

 הנממ ךלה רשא הלעב יכ ,הרזעל חרוצ רמ לוק !הכ

 ועדונ אל ויתובקעו דוע בוש ףסי אל הפסכ רורצ םע
 לדוג ראתל רפוס טע לכוי אלו .הזה םויה דע הל
 הפד ד״בא ברה •התע התקוצמו הרעוסה הינעה רבש
 אוה יכ תעדל חכוייו ,הזה לעילבה ירחא שרדו רקח
 ומשו (בוקירטיפ .פ) וואשאמאטמ חונמה ברחל ןב
 וכרד הזו "יקשטילעיוו עשוהי םהרבא" אוה יתימאה
 תושפנ דדוצל ותדלוה םוקממ תוקוחרה תוריעב בבוסל

 הנה ואוב ינפלו ,סמחו קשוע ישעמ עצבלו תומימת
 איה הינשה ותשא .הלאכ םיעצמאב םישנ יתש ןגע
 םינקז בשומב בשויה ,ומש יקזדארעש .דחא ןקזל תב
 י "בא לא תואושנ תישילשה ותשא יניע התע .זדאלב
 םא ,הזה לעילבה תא סופתל הילע ומחרי יכ ר״בר
 יכ) הלשממה ידיקפ דיב ורסומל ,םהינפל הרקי
 הפ ותשא תא ריתי ןעמל (ודיב תפיוזמ עסמ תדועת
 ףכית תאז עידוהלו — ,ןוגיעה ילבכמ ןירוטיפ טגב

 הלאו .הטמל המושרה הסירדאה לע הפר ד״בא ברל
 לעבו המוקה הבג ,םישימח ןבכ ויתונש :וינמיס םה
 יב הקרז הביש טעמ ןטקה ונקז ,םימודא וינפ ׳רשב
 תינמיה ידיב תיעצמאה ועבצא ,תורוחש ויתורעשו

 .ףפכיהל לכות אלו הפוקז

 םירעב רתאי רתא לכבד וניחאל הבר העדומ ןאכמ
 אשניהל וקרפ עיגהש לארשי תונב לכלו תונטקה

 .וב דלת ןמויקש רבדב דאמ דאמ רהזיהל
 *ב ןהב בקעי

 ינימלכיר .ח יניבאר ומונבוחיד :הפד בר,דל אשערדאה

 •בוג אקסוואשראוו ,קרנאלפ דורוג וו

 רסיקה גחב םיינע תואמ ששל הדועס

 !5 6 1896 םויח ,122 "ץילמה״

 ¬לע יכ ,ה״בא ׳ה עידומ — .(אשראוו .פ) קסנולפ

 שרד רשא ותשרדב םשד א״דמ ג״הרה תוררועתה יפ
 תובדנ םש ופסא ,רתכה גח ינפלש תבשב המבה לעמ
 םויב •ריעה יינעל םניח תחורא רתכה גח םויל ןיכהל
 תסנכה תיב לא םעה ףסאנש ירחא ,יאמל 14 ,רתכה גח
 עומשלו תוכלמה םולש• דעב הליפתו הניר תאשל
 .הידיקפו ריעה ירש דמעמב איסור תפשב ברה תשרד

 םואלו תד לדבה ילב םיינע תואמ ששל ןחלוש• וכרע
 לכלו ,וב רד ג״הרה רשא תיבה ינפל ריעה בוחרב
 רכישו רשבו זרוא םחל .ש״יי ונחנ דעוסה ינעו ינע
 תוארל ריעה ידיקפ ואב הדועסה עצמאב .הפי ןיעב
 םחור ןומא תאו וניחא תא וללהיו הנוכתה לכ תא

 רסיקה ייחל הכרב סוכ אשנ זוחמה רשו ,םכלמל
 לכו 'יש ונבר ייחל התש ךכ רחאו ה״רי תירסיקהו
 אמארגלט ברה חלש ךכ רחא .דדיה וארק םעה
 עיבהל ןומראה רש ש״ע םתוכלמ רדהל הבקסומל

 •םכלמל םידוהיה חור ןומא תא

 -לוליחל המרג ןשקע יאבג לש ותופיקת
 שדוקה

 6 6 1597 םוד] ,125 ״ץילמה״

 *םוסה וכרבתי אושל — (השראוו ךלפ) קסנולפ

 רואו ,תורעבה תלשממ הרבע רבכ יכ םבלב םיר
 םישעמה .לבת יבחרמ לכ תא ריאה רבכ הלכשהה
 ואובי תופוכת םיתעב ןילופב הדשה ירעב ורקי רשא
 םירעה ןיב רשא קסבאלפ ונריעב .םהינפ לע וחפטיו
 בל ביצעמ הרקמ הרק — בשחת ןילופב תורואנה
 ס״תהבב :רבדה הזו ׳רבעה תועובש ברע ק״שב שפנו
 םימעפ יתש ק״ש לכב םיללפתמ ונריעב ...ידיסחד
 םיברמה ולא וללפתי םהירחאו 9 העשב הנושארה תכ
 רבעה ק״ש לילב .םינושארה ןמ רתוי — תונכהב
 וללפתי תרחמל יכ ד—נ .מ.א ס׳דדהבד יאבגה זירכה
 תא רוגסיו ׳ומע סומכה םעטמ 11 העשב תחא םעפ ךא
 ללפתהל הנושארה תכהל תת ילבל שדוקה ןורא
 וירבדל םבל ימש אל הנושארה תכה ינב .התעשב
 םעפכ 9 העשב וללפתיו תרחמה םייב ואוביי ללכ
 ׳פ הרותב תירק* יצר תירחש תלפת ירחא .םעפב

 .רגסמ דז ריגס שדיקהךוראה יכ ואצמיי ,עובשה

 איהה תעב המש אבשו יאבגה תאמ ישקב םיללפתמה
 תא םהל התפי יכ (ידיקפת תא דרמש םא תוארל
 רתענ אל ךא ׳תורקל הרות־רפסה תא איציהל ןוראה
 ¬תמה דחא שגד םתאנק שאכ הרעב זא .םתשקבל

 םישק םירבדב וילא רבדד יאבגה לא ,.ל .ז ,םיללפ
 םאו בסומ הרותה תא י1י ןתת התא םא" :םידיגכ
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 םינתשמ םינמזה םנמא) "ךתרובק יהת הפ — אל
 יניס רה לע וניתובא ודמעש העשב !םהמע ונחנאו
 ולביקש דע רכו תיגיגכ רהה תא םהילע ה״בקה הפכ

 םג ובל םש אל יאבגה ךא .(?תאז ןיא ףא ,הרותה תא
 תא םכל ןתא אל :תחאב אוהו הלאה םישקה םירבדל

 הרמש אל יתוצמו יפ תא םתירמ ןעי תורקל ׳סה
 תא אוה םג תיחשי אושל יכ .ל .ז תוארכו .םכחור
 יאבגה לש וייחלל דריו ,תעמוש אל ןזוא לע וירבד
 תלדה תאו וילע הבוטה ודיכ יחל תכמ ול קלחיו
 איצוהו רבש היחירב תאו הקזחב חתפ שדוקה ןוראהמ
 ודי ןמט אל יאבגה יכ וילאמ ןבומ •ונממ ׳םה תא
 ונקז תא טרמיו ולומגכ ומרח שיאל בישהו תחלצב
 המוהמ יהתו ,(עפאלק) ודגב ילפכ תא וילעמ ערקו
 הלעמל ולע םיפודיגהו תופרחה ׳ם״תהיבב הכובמו
 .וב ץפח ןיא ילככ ןוראה לא ךלשוה ק״הות רפסו
 ימעו ונריעב םירטושה שארל םג עדונ הזה רבדה
 לארשי ינב ירחא שאר ועיניו הפשב וריטפי ץראה

 .ףצקו ןויזב ידכו
 היאר דע

 רוחב לעו תבכרב הדבאש הדווזמ לע
 תונורשכ־ותב

 20.6.1897 םוימ ,137 "ץילמה״

 הרבעה הנש ץיקב — .(השראוו ךלפ) קסנולפ
 *בייווה לזרבה תלסמב הפמ תחא הדובכ השא העסנ

 קחרה אל קסוועיגראעגאוואנ הנחתל השראוומ תילס
 יגראעגאוואנ הנחתב הבכרמה לעמ התדרבו ,ונריעמ
 האובב .םיצפח םע הנטק תחא הבת הבכרמב החכש
 ןיא ב",דסמב המע הכילוהש הבתה יכ התאר התיבל
 הורסמו ב״הסמ יתרשמ הוחקל ס״לב יכ הבשחבו ,הל
 ,הילעב הושרדי רשא דע תרמשמל הנחתה דיקפל

 בישהל והשקבתו הנחתה דיקפל הזה רבדה העידוה
 דיקפ .תאזכ הבת הנחתהב םש האצמנ םא התדבא הל
 הוחכש רשא םיצפח םע תחא הבת ,רתיהש ,הנחתה
 ינוציחה הארמ יכ ףא .תאזה הבתה הל חלש הילעב
 לכב ,אוה חל אל יכ תעדל החיכוה תאזה הבתה לש
 ,היצפח הב ואצמנ ילוא הבשחב הבתה תא החתפ תאז

 עבוכ :םינוש רבג ישובלמ הב האצמ הבבל ןוהמתלו
 םינוש לכאמ ירבדו םירפס ,ןיליפת גוז ,טעמאס לש
 ,דשאה .בר םוכסל םילועש םינוש םירבד המכ דועו

 שקבתו ,הלש הניאש ןינקב די חולשל הצפח הנניא
 הבתה רשא שיאהו ׳םירבעה ע״כב הזה רבדה עידוהל
 םהינמיסו םיצפחה יטרפ עידוי םה ולש םיצפחהו
 דיגהל וריעב ברה תאמ הדועת םגו הפד ג״הרהל

 .ותדבא תא ול בישי זאו ,ורשי
 םירוהל ןב הנש ח״י ןב דחא םלע אצמנ ונריעב
 לודג ןורשכב ןנח רשא ןייטשנטכיל .מ .א .םיינע

 רייצל ודיב התלע רשא דע הביתכהו רויצה תכאלמל
 רדסה לכ לש תויתואהמ ל״צז ס״איר תנומת תא
 "דאחסאוו״הו ".דעיוו .זריב״ה םיסורה ע״מ םג ,םיערז
 אל ותוינע ךאו םילענה ויתונורשכ תא סנ לע ומירה

 .תאזה המכחה םלוס לע האלה תולעל ול ןתת
 ןירג .א

 דלפ קסבאלפ ,ןוסלכימ .א .ה ןיבאר :הפד ג״הרה תבותכ
 .השראו

 קסנולפב םינושאר תונויצ ינצינ

 30.4.1898 ,94 ״ץילמה״

 תעב ינויצה ןויערה ררועתה .(השראוו .פ) קסנולפ
 םש םינויצה רפסמו ,ריעה תוגלפמ לכ ןיב הנורחאה
 ד״מהיב ישבוח םיריעצה תובבלב םג .םויל םוימ בר
 ׳ה דיבו תולסמ הזה ןויערה אצמ "היצנגילטניא״הו
 ןיטשלקניפ .י ׳אהו ןאמסאק .א ׳אה ,ןירג םהרבא
 ,ד״מהיב ישבוח ןיב "ןויצ ינב" תרבח דסיל הלע

 .הכלה לש םהיתומא ׳ד קר ועדי אל םויה דע רשא
 רודגיבא ׳אה תיבב םינויצה ופסאתה פ״ש יעיבשב
 םהינפל ארק ןישריה והילא רמ אתמד ץ״שהו ןירג
 ארק כ״חא ,"דנאל א ודיי ןפראדאב סאוו ףיוא" תא
 תפקשה ד״ע לודג רמאמ ע״שב ןהכ בקעי רמ
 תביש" ׳סב בותככ ןויצ תביש לע םינואגה םינברה
 תוחתפתה תא קיזייא החמש רמ ראב וירחא ."ןויצ
 רש וירחא .הוהה תעב תונויצה בצמו ק״האב בושיה
 םימאונה רבד .ןויצ ירישמ ויררושמ תקהל םע ץ״שה
 לע םיבגשנה םהיתורבדמ ואשנ רשא ,םידבכנה
 ואיטחה אל ,םמעל הבהא אלמ בלב תאזה הגיגחה

 .םיפסאנה תובלל קומע וסנכיו םתרטמ תא

 - קסנולפב ופסאנש י״אל תובדנה תמישר
 1898 תנש ח״ע הסעדאל וחלשנו השראוו דלפ

 14.4.1899 ,״ץילמה״

 ה״ס ,כ״ור 3 א״כ 12 הכימתה תרבחל םירבח
 ,סקופ םירפא ,ןהכ קחצי ,לאומש ןגל םירבח .׳ר 36

 הנש) קאלשרלאג יכדרמ םהרבא (תיעיבר הנש)
 .כ״ור 9 ה״ס כ״ור 3 א״כ (הינש

 ט״נרת רופכה םוי ברע תורעקמ תוסנכה

 ¬דמה תיבב .׳ר 1,32 עדאגיזרפ השמ י״ע כ״היבב

 ,כ״ור 4,32 זירג םהרבא י״ע ןהכ קחצי ׳ר לש שר

 ¬תיבב ,׳ק 80!/2 ןירג םהרבא י״ע ןשיה שרדמה תיבב

 .׳ר 1,32 ץיבונאמחנ ףסוי י״ע היעשי ׳ר לש שרדמ,ר

 .כ״ור 2,6 א״ש י״ע רוג ידיסח לש הליפתה תיבב

 לאירבג י״ע טדאטשיינ ידיסח לש הליפתה תיבב
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 ת״ב .יק 9 ןימאזדאר ידיסח ת״ב ■יק 48 אייטיק
 .כ״ור 9,61*/2 ה״סב ■יק 22 ןיניטסאג ידיסח

 ¬גיבא ,ר תיבב ת״שב ונריעמ צ״וח ופסאתנשכ
 קינעה ׳םוקראמ לאקזחי ,הפשי יכדרמ ורדנ ץרג רוד
 יכדרמ ,ץיבונמחנ ףסוי ,דרבסיוו לאקזחי ,קאילטנומ
 ,קיט בקעי םהרבא ,ןאמפאילק םהרבא ,עצינשואז

 ־טובאר םהרבא ,ןירג ףסוי •כ״ור 1 א״כ ןישריה ילא
 .זיוהנייטש והיעשי ,ייטיק לאירבג ׳ןהכ השמ ,קינ
 :ק 50 א״כ ןייטשלעקניפ ףסוי ,ןייטשניראב המלש

 ־איליב גילעז ׳ר .יק 80 ץישפיל לידנעמ ׳ר תספוקמ
 תב םע ץנארק יבצ דוד ׳ר תנותח לע .יק 50 רעוו
 המלשו םוקראמ לאקזחי י״ע ףסאנ ,אקטיש םהרבא ׳ר
 ׳אה לצא ןיאושנה התשמ לע .כ״ור 4,1 ןייטשניראב
 התשמ לע .כ״ור 2,25 ףסאנ ,ץיבולארזי םייח לארשי
 י״ע ףסאנ יקטפאל דבכוי הנמלאה לצא ןיאושינה

 .יק 511/2 ןהכ השמ

 ףסאנ עקדוב ףסוי 'ר לצא ןיאושנה התשמ לע
 םהרבא ,ר תנותח לע ■יק 40 גנילרעפש דניקסיז י״ע
 םיאורקה ובדנ טבש ח״רב ,ץיבונמחנ הבוט ל״בע ןירג
 םתוא םיכרבמו כ״ור 2,27 י״אשיל לשריה והילא י״ע

 .ט״זמב

 י״ע ףסאנ ןיקסנלומס רטלא ׳ר לצא מ״ב לע
 .׳פאק 48 דמלמ ביל קחצי

 ינויצה סרגנוקל קסנולפמ צ״וח תעצה"
 "ינשה

17,8,1898 

 סרגנוקל ואצמוהש תונושה תועצהה יבתכמ ןיב
 בתכמ םג ונשי 1898־ב לזאבב םייקתהש ינשה ינויצה
 ¬סומ וננהו קסנאלפב תינויצה הדוגאה תאמ העצה —

 .םנושלכו םבתככ םתעצה ירבד םיר

 ,סרגנוקה לע ועיצת יכ םכינפל םיעיצמ וננה"
 השלש קזחל ומצע לע לבקי םירבחהמ דחא לכ יכ

 :הלאה ונתד ידוסי
 ןיליפת תחנה .ב .תוא תארקנה תבש תרימש .א
 רוסיא תליכאמ רהזהל ג .תוא ןכ םג ארקנה םוי לכב
 הזבו ,לארשי םע תודחאב םירקיע השולש המהו —

 -."תחא הדוגא תוגלפמה לכ ודגאתי
 "ינשה סרגנוקה,, רמאמב (183) 1898 ,׳ץילמה״ יפל

 ונא (189) הנש התוא ״ץילמה״ב .ןיניירב ןבוארל
 דנה״ב תוארל ונממותשה :״היולג השחכה״ םיארוק
 המש חלשנ יכ לזאבמ ןיניירב בתכמב 183 ״ץיל
 .רכו תועצה שולש םע הדוגאה םשב קסנולפמ בתכמ

 לע התלע אל םליעמ יכ :יולג םיעידומ וננה הזבו
 דחא םתוא בתכ חטבו הלאכ םירבד בותכל ונתעד

 .ללכב סרגנוקהבו ונב לתהל ידכ םידגנתמה
 קסנולונב הדיגאה ילהנמ

 .ץרג .א ,קיזייא החמש ,ןהכ בקעי
 .ץנאונםאק אבא ,ןהב השלפ

 .ח״נרח לולא ג״י ׳ד םוי קסנולס

 הרוטלוקה תלאשב! - תמאו םולש ירבד
 (תינויצה המארגורפב

 (15.11.1899) ןושח ג״י ,ס״ות ,216 ״ץילמה״

 הנשב הבסה תינויצה המרגורפב הרוטלוקה תלאב■
 תגלפמ ןיבו םינויצה הנחמ ןיב הארונ הרעס תאזה
 יכ ,הער תונויצה תבד ואיצוה םהמ םידחאו םידרחה
 םלגדל םינמאנה םינויצהו •ק״הות תדב ש״וח עגח
 לכונ רשא ,ונתעונתל הלודגה תלעותה תא םתעדב
 םינואגה םינברה םשארבו ,םידרחה תגלפמב אוצמל
 ¬לוקה תלאש קר רשאו ,ונל םדי ונתי םא ,םייתמאה
 ;תאזה הגלפמה ןיבו םהיניב לידבמ ריקכ איה הרוט
 דבכנו לודג המכ הז םע דחיו תאז לכ תא םתעדב
 ,הב קלח וחקי םינואגו םינבר םא ונתעונתל אוה
 ¬ילשה סרגנוקל תומדקומה תובר תופיסאב ורמגו ונמנ
 ¬נוקה תלועפ גוחמ הרוטלוקה תלאש תא איצוהל ,ט¬
 ¬מה ןואגה ברה דובכ לא הלאשב ונינפ תאזל .סרג
 אדיל ק״קד ד״בא סענייר בקעי קחצי ׳ר םסרופ
 סרגנוקה לע ונתדוגא חכ אב םג היהש .א״טילש
 תא ונעידוהל ותרות דובכ תאמ שקבנו ,ישילשה
 טלחוה רשא תאו ללכב סרגנוקה וילע השעש םשורה
 ונל בישה רשא .חאו .טרפב הרוטלוקה תלאש רבד לע
 ¬ירחמ ונמצע תא םיאצומ וננה ל״נה ןואגה דובכ
 םיוקמ וננהו •לארשי ינבל ע״כמב םיברב םסרפל םיב

 .ץפח ומב ואצמי "ץילמה" יארוק יכ
 1 הלמב הלמ ינושל הזו

 אריל ,ם" 11! ירשת א״י ק״שע ׳ו םוי ה״ב

 םירקיה ןויצ ינב דובכ לא הלס בוט לכו םולש•
 ה״ור ןואגה ברה םשארבו קסנולפ ריעב םידבכנו

 •א״טילש ד״באה ןוסלכימ לאקזחי יבצ
 יננהו ,יתלבק םבתכמ בוטה םמולש תשירד ירחא
 בתכמבש ןבומ •טרסב סרגנוקה רבד לע םהל רפסל
 םלואו ■תונוילג המכ שורד הזל יכ ,םוקר ןיא הזכ
 ראתל לדה יטע רצק יכ .םהל עידוהל יננה ללכב
 :סרגנוקה ילע השעש בוטה םשורה תא ןוילגה לע
 ¬יקומ .הזה ןינעה לא בל לכב םירוסמ םישארה םישנאה
 העיגנ תבשחמ לכו ,םידרחה תגלפמ תא םידבכמו םיר
 היהש יעיברה םויה .םבלמ הקוחר תדה ינינעב הלק
 םעפ לכב .ק־׳שע ר םויב היה סרגנוקה לש ןורחאה םויה
 תוצח ירחא דע סרגנוקה לש הנורחאה הבישיה הכרא

 תישישה העשה דע קר יכ .ונירבדל ועמש םעפהו הלילה
 לצרה ר״דה ריא ,הארמה היה רדהנו .הבישיה היהת
 ראשנ דוע יכ ,רפאיו ןיעשה תא םימעפ הזיא איצוה
 תליענ תעב םינורחאה יירבדו .םיעגר ךכו ךכ ונל
 תסינכ םדוק הקספנ הבישיהש הימ יכ ׳ויה סרגנוקה
 עוגנל הלילח ונתנווכ ןיא יכ .תוארל שי שדוק תבש

 .המואמ תדב
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 דחא עגר ףא יתחנה אל המש יתבשיש םימיה לכ
 הגהנה לכ לעו וינעו וינע לכ לע ןנובתהל ילבמ
 ,תעדלו תוארל יניע יתחקפ הז לע םג יכ דע ,הגהנהו
 םיעודיה הבד םיאיצומה לש הבדהב שי תמאה ןמ המכ
 יכ ׳םהל דיעהל לכואו .תורוסא תולכאמ םש ולכא יכ
 םיעדונה םירשכה לכאה יתב לכ יכ ,יתיאר יכנא
 םירוספורפו ר״ד ,סרגנוקה ירבחמ םיאלמ ויה םירשכל
 תלעותה דבלמ יתפקשה יפל .םהימודו ויד יכרועו
 תווקל םג שי תאזה העונתהמ תווקל שיש תירמחה
 תלעותל יכ אלא דוע אלו .תירסומו תינחור תלעותל
 הארנ תינחורה תלעותה תאו תווקל דוע שי תירמחה
 הלילח םג המו לכו לכמ הטלבתנ הרוטלוקה .רבכ

 .הפוקהמ תחא הטורפ וליפא הז לע איצוהל

 רמגב ןויצ תכרבב םככרבמו םכמולש שרודה יננה
 הלואג תנשב תרשואמו הבוט הנשב הבוט המיתח

 .העושיו

 ל״נה הפד ד״בא םענייר בקעי קחצי

 דיעמה ,ל״נה ןואגה ברה ירבד יכ םיוקמ וננה
 ןוצר וקיפיו םידרחה לכ תא ועיגרי ,היאר דע רותב
 דירפהל ןודמ ירגמו ביר ירחרחמ ופיסוי אלו .םהמ
 וננויער תבוטל דחא םכש ונתא ודבעו .םיקבדה ןיב

 .וינבר לעו לארשי לע םולשו ונלוכ שפנ תאשמ
 .(השראוו .פ) קסנולפ

 ןירג םהרבא

 תונויצה לע ןוזלכימ ברה תעד

 2.5.1900 ,100 ׳סמ ״הריפצה״

 רקיה ובתכמ יתלבק .טפשמכ הבהאב ט״השדחא
 ,היסורב ׳יש םינואגה םינברהמ "ארוק לוק״ה םע

 ."ארוק לוק״ה לע םותחה לע אובל ינממ שרוד רשאו
 ןידב תועד הגוה תויהל ינממ לואשל השקה הנה
 ילע םינמאנ םנמא םאו .הלמשכ יל ררבתנ אל רשא
 הז תמועל לבא ,תונויצהב בוט ךא םתיאר רשא םכירבד
 םירבודה םינואגו םינברמ םיבתכמ המכו המכ יתלבק
 ,ק״האב בושיה דוסי רקיעב אל םאו תונויצה לע הרס
 ןיאש השודקו הלודג הווצמ איה יכ םידומ םלוכש
 םיאיבנבו הרותב י״א חבש ראובמש ומכ ,הנמיה הלעמל
 ׳פ ירפסב ל״ז ורמאש דע ,ל״זח ירבדבו םיבותכבו
 "הרותבש תווצמ לכ דגנכ הלוקש י״א תבישי" האר

 תא ה״בקה בבח הביח המ האר :בקע ׳פ טוקליבו
 ס״שבו ,ומלועב ארבש תוירבה לכ דגנכ הלוקשש י״א
 ימלשוריב ןייעו ,ב״הוע ילהונמ י״אב רדהד :ג״יקד םיחספ
 ךלהמה לכ :א״יקד תובותכ ס״שב ןכו ג״פ םילקש
 םלועלו .אבה םלוע ןב אוהש ול חטבומ י״אב א״ד
 ול שיש ומכ המוד י״אב רדה לכש ,רכו י״אב םדא רודי
 ח״פד ורתי ׳רפ קה״וזב התיאו .י״קד תובותכב ,רכו הולא

 יעבמ וניהלא ׳הל •ךיהלא ׳הל םויה יתדגה :ב״ע
 ווהד ןוניאל אלא ךיהילא רמאק אל השמו .רכו היל
 אתניכש יפא אלבקלו אשידק אעראל לאעימל ןינימז
 אל השמ אהד םושמ וניהולא רמא אלד המו
 א״קמב יתשריפ ז״דעו .רכו אעראל לאעימל אכז
 ג״פד ש״א ם״רהמל רשוי ירמא רפסב ךיראהש המב
 ידגה תוחפשמ בתכ אל דג טבשבד י״לכ ׳סב ב״שמב
 בותכו ץראל סונכל וצר אלש הלודג הדיגב ושעש
 המש יכ ךומסו לארשיל תודע הי יטבש :רמוא
 ל״ר םילשורי םולש ולאש טפשמל תואסכ ובשי
 םיחרובה לבא הי יטבש םה םילשורי םולשב םילאושה
 הזב יתכראהו ,םשה וב ליטהל יואר ןיא םילשורימ
 .םישרדמו ס״שב תורזופמ תובר דועו ,ל״מכאו יעסמ ׳פב
 ,דלונה תא םה םיאור יכ תאפמ איה םתודגנתה ןכא
 הצרפ הזיאו ק״הותדל סוריה הזיא הזמ חומצל לכויש
 דגנ יתוארב ,ימצעל ינאשכו .ו״ח לארשי םרכב
 םיללהמ ולא ,םירסואה םימכחו םיריתמה םימכח יניע
 יאנגל ןישרוד שיו חבשל ןישרוד שי ,םיללחמ ולאו
 י הזכ ארונו לודג וינעב יתעד תווחל לכוא ךיא —
 זא לזבב וא אנליוב ,אשרווב הפסא הזיאב יתייה ול
 רשאכ לבא ,םידדצה ןמ דחאל ךשמנ יתייה ילוא
 ,המכח ילודגל טיבמו הפוצ ,קחורמ דמוע יננה
 תוטנלו טופשל לכוא ךיא ,ולא םע ולא םיניידמה
 1 הער םא איה הבוטה ;הכלה ררבלו תווצקה ןמ דחאל

 !וחיכוה אל םימה תמאו בורחו שרדמה־תיב ילתוכ אלה

 ןיאו ימ םע הכלה םימורממ עמשנ אל לוק תב םג יל
 לבקלו םיינזאמ ףכב לארשי ימכח תא תתל יתלכיב
 םיהלא ירבד ולאו ולאד רשפאו םדגנכ וא הלא תעד

 •המה םייח

 עגונב ׳יל ביבסמ רשאמ קר דיגהל לכוא ןכלו
 םוימ םינש יתשכ הזש יריעב רשא םינויצה תדוגאל
 ,הלילח יפוד ץמש םוש םהמ יתיאר אל ,הדסוה

 הווצמהו הרותה פ״ע םירשימב וגהנתי לכה אברדאו
 םיבוט םירבד המכל וררועתנ ינויצה ןויערה י״עו
 ןחלשו הרות דומללו ח״מגבו הקדצב קוסעל םילועמו
 ילעב םירוחבה םע ק״שבו ברע תעל תולילה לכ ךורע
 םלטב תעב הלטבל םבל תא ונפי אלש ,תוכאלמה
 תונבלו ביטיהל הכ דע וליעוה הברהו ׳םתכאלממ
 ינינעב בוט רבד לכב שארב קלח םילטונו .תדה תמוח
 תארילו הרותל וברקתנ םיקוחר המכו שודקה להקה
 םירהצו רקבו ברע הליפתל תסנכ יתבל אובלו םימש
 ,םייחב םקלח ירשאו םהל ירשאו ,דימת םוי לכב

 לכב םמע ׳ה יהי ,תוערו תודידיב ,הבהאבו תודחאב
 .תראפתל וחרפיו וחילצי ונפי רשא

 לזאבל יבתכמב יתעד תא יתילג רבכ ללכבו
 שדוקה תדובע איה האשנו המר יכ ,םינש הזיא ינפל
 ןרק םירהל ,ונמע יבוטו ילודג םמכש לע ולבק רשא
 םיקסועה םע יקלח היהיו םתבוטל לועפלו לארשי
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 השעמל םדוק יאנת לבא :םדמעמ תבטהו ללכה יכרצב
 קר .ק״הותדב העיגנ בוטרוק םוש הלילח היהי אלש

 הפוס ש״של איהש היסנכו הווצמהו הרותה פ״ע לכה
 .ה״רי הלשממה ןוישרב לכה היהיש םגו םייקתהל

 תקולחמה שא ינפמ דחפנו שערנ יננה התע ןכלו
 לחימו הוקמ ׳םמוד בשוי ינאו אצי בהלל רשא
 תא םיעדויה י״ע ןינעה ןבלתיו ררבתי יכ ת״ישהל
 םיארימ החגשהו תרמשמ ןקתלו םתימאל םירבדה
 לעמ םיננעה ורזפתיו הרותה דגנ היהי אלש םידרחו
 םינב בלו .תובבלה ודחאתיו וברקתיו העונתה ימש
 אלו ׳תוגלפמל ודרפתי אל בל ירקח םילודגו ,תובאל
 לכה קר תורגתו תוביר ירבד םילשורי ירעשב ועמשי
 רבכו ׳תוחונמ ימ הבירמ ימ תחתו תועירו הבהאב
 שאו תונחצנה לדגתת תקולחממ יכ ןויסנה ינרוה
 םשו תוארונ תומש השועו םירעוב םידיפלכ תחקלתמ
 יפב ׳יפ רבכו .תואור ךכש םיניעל יוא ,ללחתמ םימש
 יזירפהו ינענכהו רכו הנקמ יעור ןיב ביר יהיו :דל
 יהת אנ לא טול לא םהרבא רמאיו ץראב בשוי זא
 יזירפהו ינענכהו ביתכד אה רכו ךיניבו יניב הבירמ
 תא ררוע ה״עאאד ל״יו ל״זחל ןייע עצמאבו רכו
 םיבשוי יזירפהו ינענכה אלה יכ ,הבירמה ךילשהל טול
 לולח אוה אלה ׳וניניב הבירמ היהת המלו ,תודחאב
 ןטשה םתוארב ה״וא ורמאי המו !תומואה דגנ םשה
 :א״ע ב״נ ףד ןיטיג ס״שב ל״זח רמאמכ וניניב דקרמ

 ווה ישמש יב לכ ,ןטש והב ירגיאד ירת יב והנה
 ישמש יב לכד םש ל״ז י״שרבו ,ידדה ידהב וצנימ אק
 ר״הועב הלא ונימי לע זמר הזו ש״ע תבש ברע לש
 הוהד יששה ףלאב ישמש יב ל״זחב םיארקנ רשא

 .ךיראהל מ״כאו ,םש ם״יבלמב ןייעו ,ןבומכ אמלע

 לכ ותבוטו ש״ד וריכמ ילב וריקומ ודידי יננהו
 ללכב המחנו העושיל הפצמו רעצ ךותמ בתוכה םימיה

 .הרהמב לארשי

 ןהאזלניזנ לאקזחי יבצ
 לילגהו קרנולפ ק״קד ד״בא

 ןהכ קחצי ׳ר לע דפסמ

 246 1900 הנש ,167 ״הריפצה״

 םוי היה זומת ׳ד ׳א םוי — .(השראוו רלפ) קסנולפ
 ׳הדעה ינב לכלו קסבולפב הדבכנ החפשמל הגותו לבא
 הירא יבצ ׳ר ןב קחצי ׳ר הידבכנמ דחא דקפנ וב יכ

 חונמה .וייח ימיל תחאו םיעבשה תנשב ׳ל״ז ןהכה
 ויתודמב ןייטצה ,ןטב ירפ ונממ םיהלא ענמ רשא ,ל״ז
 בהאיו הידמולו הרותה תא ריקומ יהיו ,תוימורתה
 רנ קדצהו תמאה התיה ויכרד לכבו הלכשהה תא
 הקדצה השעמל שידקה ונוה לכ תא טעמכ .וילגרל
 ןושארהו שאר היה יכ דע וגיגה לכ היה הה .דסחהו

 תא ותקדצ ןימיב דומתיו ונתדעב בוט לעפמ לכל

 רפסמב תובא יתב םישימחכ ׳ותשא יבורקו ויבורק לכ
 הרצ תע לכב בר עישומל םהל היה ותבדנ חורבו
 שיאו שיאל םהיתונבו םהינבל הבדנ רזפיו .הקוצמו
 לדג םימותי וראשנש ,םהיאצאצמ הברה םג .וכרצ יפכ

 .םרוסחמ לכ תא אלמיו באל םהל יהיו ותיבב

 ,םידי בחר םיקמ ותיב די לע הנק ו״מרת תנשב

 ויתואצוה רשא ,דאמ הפיו לודג שרדמ תיב וילע ןבה
 סינכהש םיקסופו ס״ש ירפסו הרותה ירפס תואצוהו
 לכ תא שידקיו .כ״ור יפלא תרשע ךסל ולע ׳וב

 ותומ ינפל םינש שולשכו .להקה תפוקל ויתוסנכה
 רוקמ היהש כ״ור ףלא ריחמב רבק תזוחא ול הנק
 היה ומצעב אוהו ולולכשו תסנכה תיב ןוקתל ןמאנ

 .הרדהב הלולכ אצתש הכאלמה לע חקפמה

 דימת ךומתיו השודקה ונתפש תא דאמ בהא אוה
 רבח היה םג ,םירפוסהו םירבחמה ידיב ויתובדנב
 חינה רשא ׳יתאוצ בתכב .אססדואב הכימתה תרבחל
 וגוה תיצחממ רתוי קלח הפד ןוירטונה י״ע ותומ ירחא

 .םיינעה ויבורקו ותחפשמל

 ויתולועפו ל״ז חונמה .חא ריקוהל ועדי וריע ינב
 ,ריעב העומשה הצופנ רשאכו ׳הדעה תבוטל תוריבכה

 קולחל ריעה ינב לכ ופסאתה ,ומע לא ףסאיו עוג יכ
 • ומלוע תיב לא ותווללו ןורחאה דובכה תא ול
 לע דאמ והובהא רשא הלשממה ידיקפו םיחרזאה םג
 ג״הואמה ברה .ותטמ ירחא ורהנ ,ובל תרשיו ותמות
 םיררועמו םימח םירבדב הכלהכ והודיפסה צ״ומהו הפד
 וילע םילבאתמה לכל םימוחנ ׳ה חלשי .בלה תא

 .ויחא ןב םכותבו

 הירפסו "ןויצ ינב,. תדוגא ודסונ

 149.1900 ,209 ״הריפצה״

 ונריעב םינויצה תדוגא .(אשראח .פ) קסנולפ
 הל הרכש ׳שפנ םיתאמל הלוע הירבח רפסמ רשא
 םירבחה םיפסאתמ וב רשא ׳דחוימ תיב רבכ הז
 ףיטי קיזייא .ש ׳אה הדוגאה שארו תועובק םיתעל
 ינבל םגו לארשי תמכחבו שרדמב םיקרפ םהינפל
 ברע לכב ויריעש תא דמלי ך״נת םידמולה תד־יגא

 .ברעי

 תדיגא בורקמ הז ינריעב הדסינ םינויצה תולדתשהב
 ןירג .א ׳או ,ךויצ ינב,. םשב הכאלמה־ילעבמ םיריעצ

 םדי לכב םיברעה ןיב ך״נתב םיקרפ םהינפל ףיטמ
 5יכשה יכרדב תכלל םתיא רריעמי החינמה ימיב םגי

 .הניכנ הדר לכב זוחאל

 ןתנ סרגנוקהמ םייבנירג אה ינתדיגא ריצ בישב
 תא ררועיו הפסאה תיכי5יהמ ח״וד םירבחה ינפל
 רשא ,הלכשה ירפס דקע תיב היב דסיל םירבחה
 ותעצה ירבד תא םייקיי .דאמ הפ שגרימ ינירסה
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 בדניו הזה ץוחנה רבדב ליחתמה ןושארה אוה ותויהב
 ונאו ׳הזב דסוהל דמועה דקע תיבל וירפס רצוא תא
 ליעומה לעפמל די ונתי םירבחה לכ יכ ׳םיוקמ

 .םילועמו םיבוט םיבר םירפס ונל קינעהל

 !ףלח .י

 םילוח רוקיבל םישנ תדוגא הדסונ

 3.4.1902 םוימ ,78 ״ץילמה״

 דעוה ירבח ישנמ תודובכ םישנ — .קסנולפ!
 אתמד ד״בארה ברה תשאו הפ תינויצה הדוגאה
 םישנ רקבל ׳יהת התרטמ רשא ,הדוגא ודסי ןשארב
 ןהמ תוינעל איצמהל ׳ןילחב ןבכשמ ךפהל ,תולוח
 .ריעה לכב ןתלחמ תע לכב ןדעסלו הפורתו רזע

 ןמצע לע ולבק רשא ׳םישנה לכמ תובייחתה ולבקו
 שדוח לכב םיוסמ ךס םלשל הדוגאהל תורבח תויהל
 ׳יהי םא ןלצא ןיללו תולוח םישנ רקבל םגו שדוחו

 .הזב ךרוצ

 ןירג רודגיבא

 תינויצה "היצקארפ״ה דגנ האחמ

 יכ םיארוק ונא 1902 תנשמ 46 ׳םמ ״ץילמה״ב
 יבתכ ומסרפ םשד תוינויצה תודוגאהש םירעה תמישרב
 םהלש םיריעצה תפסאב "היצקארפ״ה ישנא דגנ האחמ
 תרוסמבו תירוקמה תוימואלב םיעגופה םינינע המכב
 םיטרקומידה םהירבחמ המכ ואטבתהש םירבד המכבו
 ןיב ץרפה ביחרהל אבש" לימכוב רמ לע :לשמל ומכ
 ¬סמש המ לכ הקנ הרותה ןמ יכ ,ושרדב לארשי תוגלפמ
 םהל שיש םידעומ הזיאו הזה ןמזב םיעדמה בצמל םיכ
 ץפח םא לימכוב רמ תא ׳לאשי אל שיא ".,..ימואל ךרע
 ףא .תהק יתלבל ודיב תושרה ,אל וא תווצמב אוה
 שורדל ודיב תושרה ןיא לבא ,הנהמ תחא
 הקיתעה ונתוברתו ונתרות תא ונתי יכ ׳םינויצהמ
 ץוחמל תונויצה ידגנתמ ידיב ברח תתל ןירועישל
 תתמה" שרדש ןיקצומ ר״ד לע .םישונא םיעצפ התוא
 הדלות התע ונתוברת התיה אל ול ירה יכ — ״רבעה
 הנממ א״קי הקדצ םאה — הקיתעה ונתוברתמ הרישי

 .דועו

 "ללכ טרפ" םשב ידוהי שיא :ךרועה רמאמ האר
 "םידיחי״ה וא "םידחאה" דגנ ויתושירד לכ תא םכסמה

 .הככ םילגודה הז קרפבש

 יצומ ונא הז רמאמל םיפרטצמה קסנאלפמ םיחומה םשב
 רודגיבא — ״ןויצ יבבוחל שאר״ה תא ל״נה ןוילגב םיא

 .ןירג םהרבא — ריכזמה ,הפשי השמ, ,ןידג

 יקסווטיל םחנמ יכדרמ ׳ר לע דפסימ ירבד
 ה״נרת אשראוו .טדטשנזיא השמ ןויצ ןב :תאמ

 שרע אזמאל ךלפב זוחמ ריע קסעיואזאמ יקאסיוו
 לחר תרמ םישנב הרשיה ומא והתלבח םש .ותודלי

 .ז״טרת תנש בא םחנמ בוט םויב ל״ז קחצי ׳ר תב
 עזגמ רטוח ,ל״ז בקעי ר״ב בוד ׳ר חונמה ויבא
 גלפומ היה ׳ל״ז להאוו לואש ׳ר םירעשב עדונה ג״הה
 לכ ןמאנ וישודק םעו לא םע דר ,הרותב לודג
 טעמכו ורצוא התיה ׳ה תארי ,תודיסחב גהנתה וימי
 ךא רשא הלכשהה ינרק .אסריגמ הימופ קספ אל
 דוע ורדח אל בקעי ילהאב ןהגנ ץיפהל זא ולחה
 כ״עו ,היפירעב ךשח רואו איהה הרעצמה דיעה לא
 והלדגיו ונב לע וחורמ לצאל ל״ז בוד ׳ר ץמאתה
 עברא ול תאלמ דע .םיקסופהו דומלתה יכרב לע
 ,ך״נתה רפסב תוגהל ףא ונתנ אל הנש הרשע
 ןמ םכינב תא וענמו" ׳ידומלתה רמאמ לע ןעשנ
 ,ותשא תומ ירחא קרו .ל״ז י״שר רואב י״פע ,"ןויגהה
 הצינשטארקאז אוביו אבא תיב תא יכדרמ ׳ר בזע רשאכ
 תנשב זא קר ,םידומלב עומשל קצאלפ ךלפב ריע
 גנעתהל ןוצר תע ול אצמ וייח ימיל הרשע שמחה
 ואב רשא ,םהירבד תא אמצב תותשלו הי־יזוח בינ לע
 ובציתה רשא ,םילושכמהו םישקעמה .וברקב םימכ
 לע עונל והוצלא ,הזה דומלה ךרד לע ןטשל ול
 ,דועו ג״סרה ג״בלרה ע״בארה :םינושארה םיראבמה
 תא ול שוכרל וילע לטינ היה םהירבד ןיבה ןעמלו
 תא הרעה רשא היטפשמו תירבעה הפשה קודקד

 תנשב .דועו "ירבע ןושל דומלת" ,"לולסמה" ןמ םרוקמ
 רבע תפשב והכ תא תוסנל לחה רבכ הרשע ששה
 "דיגמה״ב םידחא םירמאמו תונוש תושדח בותכיו
 .ןמרבליז דה ידי לע קילב רואל זא אצי רשא
 ׳אה ול חיכוה רשאכ ,הנש הרשע הנומש ול תאלמב
 קיזיצ םהרבא ׳ר תב הכלמ הדובכה ותיער תא השאל
 ךילשהל ץלא ,קסנאלפ ריעב סנרפו דבכנ רישע ,ל״ז
 געלמ ונוצר תורמל ווג ירחא תירבעה הפשה תא
 עבשכ .שפנ טאשב זא הילע וטיבה רשא םיננאשה
 םפא ,ושפנ תאשמ הירבעה תא רכז אל תומימת םינש
 ירפס ךרוע" תרשמ ודיל ׳ה ול הניא רשאכ ןכ ירחא
 ץיבעלקנאי הדוהי םייח ׳ר ׳גה ודוד יכרעמב ,"רחסמ
 םעפה דוע לחה זא .וימולע ימי רוכזיו ותסק לא בש ,ל״ז
 "הריפצה" ע״התכמ לע הצוח ויתוניעמ תא ץיפהל
 ןב ןשלב" םשה תחת םינוטיליפבו םינוש םירמאמב
 האלהו זאמו .הנשה ידעומל םירישב םג ןכ ירחאו ׳דג
 ויריש ,םיברה וירמאמ .ותבוגת תא תתל דוע לדח אל
 תסנכ״ב ,"ףסאמה״ב םיבר הנש ירפסב םיצופנ וימתכמו
 ירפסבו "םינשושו םיחרפ״ב ׳"םיחרפ ןג״ב ,"הלודגה
 ונממ אצי ,ה״גרת תנש ,תאזה הנשב •דועו ףסאיחא
 הנושאר הצובק אוהו רואל "רימזה" ןושארה ורפס
 דבל .ויזנג תיבב םיאצמנה וימתכמו ויריש ןומהמ



 תירבעה תוגיתעב הידוהיו קסנולס

 םירואיבו םירמאמ הברה די־בתכב ותא םירומש הלאמ
 דשארה לארשי ימכח ירפס לע תורעה ׳ך״נתה לע
 לע םישודחו םירואבו ׳וכו םירקיעה ,ע״באר״דכ םינ
 הריע ובשומ תא קיתעה א״נרת תנש*ב .ל״זח תודגא

 .דובכ ותחונמ םשו אשראוו

 (וירפוסו וינבר ,רוד רפסה יפל)

 םילשוריב רקבל אב ו״יה ץרג והילא ׳רה

 אוה הבברמ םילוגדה םידבכנה ןויצ יריקימ דחא
 ־תורפס בהואו ׳ינרות ןויצ בבוח הדוהי ןב והילא רמ

 .לארשי
 םיקהבומה םידימלתה ןמ אוהו ,קסנאלפ ריעב דלונ
 ןואגה לש ונתחו לגס בקעי לארשי ׳ר ןואגה ברה לש

 ."ןנער תיז" לעב

 יינדיסב עקתשיו הילרטסואל ןירג רמ עסנ וירוענב
 שידקה אוה .וירחסמבו וישעמב בוט םש ול הנק םשו

 היה .תירובצ תונקסעלו הרותל תויונפה ויתותע דימת
 תורבח ידסימ ןיב היה ׳ליעומו בוט רבד לכל רוסמ
 םיבר .הזב אצויכו ,תוצוחנו תובושח תודוגא ,הקדצ
 רתוי דועו ודי לע ורזענש םילעפמהו תודסומה םה

 דעסו עויס ולבק רשיא םייטרפה םישנאה םה םיבורמ
 הדסונש הבושחה "שרדמ תרבח" שארב דמע אוה .ונממ
 דומללו רוקחל הרטמב יינדיסב הדעה יבושח ידי לע
 וילעפמ תא הריכה רשא וזו ׳ל״זח תוכלהו דומלתה תא
 גילפה םרטב לודג הדירפ ףשנ ול הכרע התבוטל
 יינדיס ידבכנמ םיבר ופתתשה הז ףשנב •הנויצ וכרדב
 ישאר ,רנשרק יברו ןהכ יבר ישארה ברה :היבושחו
 וז ריעב תונויצה ישאר .תסנכה יתב יאבג ,תודסומ
 םהבו ׳"ףשנה ןתח" דובכל ועמשנ םיבר םימואנ .דועו
 תודהיה תבוטל תובורמה ויתולועפ תא םנ לע ולעה

 םעטמ .הלוגבו לארשי ץראב ויחא תבוטלו יינדיסב
 תורח ,בהז יושע דובכ תוא ול רסמנ "שרדמ תרבח"

 ■"ולחני םימכח דובכ" קוספו דוד ןגמ וילע
 תפק" דוסיב ורזעש םינושארה ןמ אוה ןירג רמ
 םירשע ךשמ לעפו דבע התבוטל רשא "ח״מג .ראולה
 ימלועה להנמה אוה וישכע .לעופה דעוב רבחכ הנש
 ייא" תסנכה תיבב ישאר יאבג םג ,וז הדוגא לש

 •יידניסב "םייחה
 רתיה דוע תינויצה העונתה רשאכ ,1903 תנשב
 ריתבו ;תינויצ הדוגא דוסיב ןירג .א רמ רזע ,הילותיחב
 רמוחב רזע ,יינדיס ינויצ לש ןושארה ימוקמה אישנה
 הקוהרה הילרטסואב תאזה העונתה תוחתפתהל חורבו
 אשידק הרבח לש םינושארה ןמ םג היה אוה .תחדינהו
 ¬לו הסוסבל רזועו ליעפ רבחו ישאר יאבג רותב ןהכיו
 ןרקה יכמותמ םג אוה דימתמו זאמ .וישכע םג הדמעמ
 "בהזה רפס״ב ומש םשרנ רבכ אל הזו .לארשיל תמייקה
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 הז יח לכל םייח הקבשש ,ותשא .וז תימואל ןרק לש
 םה םג ."בהזה רפס״ב הינב ידי־לע המשרנ ,הנשכ
 םהיבאכ הנומאב רובצ יכרצב םיקסעתמו םילענו םידבכנ

 •דבכנה
 שיאש וירוגמ םוקמב תירובצ הלועפ ףא ןיא
 יחכ לכב הב רוזעי אלו הב ףתתשי אל הז םילעפ
 לכב התוא רוכזיו חכש אל םילשורי תא •ופסכו וצרמו

 חדנה קלחב ,קוחר אצמנ אוה .תונוגה תובדנב אוצמ תע
 ץראב ,חרזמ ףוסב אוה ובל םלוא — ונתמדא לש
 לעפו דבע התבוטלש ,היחתל המקהו תרענתמה לארשי
 הברהב םג ךמת אוה .םינשב תורשע לכימ הברה ךכ לכ

 .ןילופב תוידיחי תוחפשמ
 רסמתהו וירחסממ קלתסה ןירג רמש ןמז המכ הזמ
 תא רקבל אב תעכ .טרפהו ללכה תבוטל ךא ולוכ

 .םילטדרי
 סדזשארור םיבבוחל !ורכז רפסה יפל)

 :חאמ .םילשוריב רובצה ינקסע יבוטו

 םילשורי - יקסביוארג יבצ !ב סחנפ

 (ז״פרזו

 חמצ םייח יבצ
 ,דפסה ירבדו

 י יסמ (יתסרהו 1904 ״הריפצה״

 .רקיה יבא תומ םע םימ הדרוי יניע יניע — .השרה
 .קסנילפמ חמצ יולה לאנתנ ןב םייח יבצ דבכנה ריבגה

 םינואג ראשו ןנער תיזו םהרבא ןגמ לעב ןואגה עזגמ
 ילבל ילע ,דיוצ ותומ ינפל םידחא םימי .םימסרופמ
 יואר היהש םוקמב רצקא ןכ לעו וחבמיב גילפה׳י
 רידה ידירשמ היה ל״ז יבאש ,ריכזא תאז קרו ךיראהל
 ןפואב .הפי הגיזמ הלכשהו הרות וגזמתנ םהבש ,ןשיה

 •הינשה תא הרצ תחא ,דתיה אלש
 ריבגה ונתוח תיבל ותנותח ירחא ןילבולל ואובב
 לאיחי ח״הרה וסיגב אנקתה ןוסלדנמ ס״זר םסרופמה
 לע רבע תפש תעידי ול לגיס תחא הנש ךשימבו ז״מ
 רתויב וילע הביבח תאזה הפשה התיה זא ינמ .הירוב
 אילמב ריהמ רפיסל המיענמ־ דע הב םלתשהמ זז אלי

 .הלמה ןכימ
 היה קושב ונתמו ואשמו הנומאב קסע ורחסמב
 לשמ הנהנ אלו ,דניה אלו קשע אל .חבושמו האנ
 אל ויקסעב ויתודרט בורמ .הטורפ הישב ףא םירחא
 רע דימת היה ובל ךא ,ללכה ינינעב קוסעל לוכי

 .ליעומו ביט ןינע לכלו הקדצבש רבד לכ-
 הקלד תיחמב הלח הנש הרשע־,־ינימש ינפל דוע
 ינפלו םישק םיריסיב םעפב םעפכ לכיס יהיו תיילכח
 ■ייאשל השרייל אוביו .יייגר •קצב םידחא םיחרי

 .יחי.־ב הלע ב־מע לכ ךא םיאפ־רב
 ריעה ילודגמ ויריכממ םיבר יה־רקב ־תלחמ ימיב

 •ה.ש.צ.נ.ה יךייייע יריב** יה^יי*׳ !בג ם!ד* הי״י״שע"
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 םושמ עקרקה יבג לעמ שילש תועמדב בתוכה ונב
 .תמ לש ודובכ

 חמצ דוד

 הכונח ףשנו םידוהיה תודלות לע תואצרה

 ו״ערת ,תבמ ב״י ,1915 ,229 'סמ ״הריפצה״

 זוחמה רש תאמ ולבק הפד םינויצה — .קסנולפ
 תודלותל תותבשב תויטמטסיס תואצרה ךורעל ןוישר
 הרבעש תבש־יאצומב וכרע הלאה םינויצה .םידוהיה

 .שיא 150 ואב הילאש ,הכונח ףשנ

 קסנולפב "יחרזמה" דסונ

 26.10.1916 ,233 ״הריפצה״

 הבר הכרב ונריעל ואיבה אתשהד תוכוסה גח ימי
 .תונויצל

 םיפשנו תופסא ילש המלש הרוש הכרענ גחה ךשמב
 הרטמו דחא ץפחש תונוש תורבח י״ע םינוש םיניממ

 הליחתהש הנושארה .ינויצה ןויערה :םלוכל תחא
 ינפל הדסונש ,"יחרזמה" הרבחה התיה וז הווצמב
 שדחה שרדמה־תיבב הכרענ הפסאה .רפסמ תועובש
 ריעה ידבכנ לכ ונמזוה הילאו ,גחה לש ינשה םויב
 םיאורקה דבלמו ונריעב תומייקתמה תודוגאה ידעו לכו
 שרדמהדריב .םעה תובכש לכמ םישנא ןומה דוע ואב
 תורבח ופסאנ םישנה תרזעב .הפל הפמ אלמ היה
 .םימי שדוח ינפל הפ הדסונש ,"ןויצ ינב" תודוגא
 םילמב םיפסאנל רסמו ןירג .א רמ חתפ הפסאה תא
 רמ ירבעה הרומה .התילכתו הפסאה תרטמ תא תורצק
 "הבאושה תיב תחמש" תשרפ לע רבד ףלח עשוהי
 ררועו ץיבקשורג .ל.י רמ םאנ וירחא .תירבעה הפשב
 .ץראהו םעה תבוטל דחי דובעלו דחאתהל םיפסאנה תא

 לכ תאמ ןוצר וקיפה ,הפי ןונגסב ועבוהש ויתונויער
 םגש ,ןירג .א רמ היה םימאונכ ןורחאה .םיפסאנה
 םהלש תולגה תמדרתמ וררועתיש ,םעהמ שרד אוה
 .םייחב ינויצה ןויערה תא םישגהל דחא םכש ודבעיו
 םידליה תלהקמ י״ע הרשוהש ,"הוקתה" תרישב

 .הפסאה הרגסנ ןיקטולב .י רמ לש ותלהנה תחת
 "יחרזמה" ךרע דעומה לוחד ׳א תבש־יאצומב
 םיפסאנהו הנושארה ותפסאל ךשמה ןיעכ הינש הפסא

 םינב תובלמ ואציש םימחה םימואנה .רתוי דוע ובר
 תונינעתה וררועו םיעמושה בלל וסנכנ םמעל םינמאנ

 לע רבדש ׳שילאק .י רמ היה ןושארה םאונה .הבורמ
 עשוהי רמ םאנ וירחא ,ותרטמו "יחרזמה" לש ותוהמ
 לבותמ .דיהש ,ומואנ ."אמויד ינינעמ" םואנ ןרוקרקוצ

 םיקוספו םיקסופהו דומלתהמ םיפי םימגתפו תודגאב
 הנורחאל .םיפסאנה לכ ןוצר תא עיבשה ,ך״נתהמ םינוש

 .ןידג .א רמ םעפה דוע רבד

 םתאירק לוקלו םיבר בלב ןמאב דה ואצמ םימואנה
 דוחיב .שיא םיעבשכ תונויצל םדי תא ברעב וב ונתנ
 קר הנומה ,"יחרזמה" לש ותעפשה יכ ׳ןייצל שי
 דעש ,םיגוחה םתואל םג הרדח ,ומויקל רפסמ תועובש
 איה ;ינויצה ןויערהמ ללכו ללכ םיקוחר ויה וישכע
 םיסקודוטרואה הנחמ ךותל יחו שדח םרז הסינכה

 .טרפב תוכומנה תורדשה ךותלו ללכב
 ףשנ "ןויצ תונב" תדוגא םג הכרע ברע ותואב
 םירישו םיבר םימולקד ,םימואנ ויה ."רואה" םלואב
 רכזל שדקוה ףשנה לש בושחהו לודגה וקלח .םיימואל
 הסינכה תעב .גורפ .ש חונמה ונררושמ לש ותמשנ
 ךסב ,ץבקנש ףסכהו "דוד יניגמ" ורכמנ םלואה לא
 .לארשיל תמיקה ןרק תבוטל שדקוה .לבור םירשע
 םיענ םשור השעו "הוקתה" תרישב רמגנ ףשנה

 .תורבחה לכ לע גנעמו

 לש הקהל י״ע גצוה דעומה־לוחד ׳גו ׳ב םויב
 תאמ "םידוהי" הזחמה םיאקסנולפ תוריעצו םיריעצ
 לש ךסל הלעש ,םימיה ינשב הזחמה תסנכה .בוקירי׳א .י
 דחאה ויצח :תורטמ יתשל שדקוה ,לבור תואמ עברא
 ןבא" ,דוסי רותב שמשי ינשהו י״א ידוהי תבוטל
 דיתעב ,ונריעב טרופסו תולמעתהל הרבח דסיל "הנפ
 תומרגורפ תוקספהה תעשב ורכמנ הז דבלמ .בורקה
 .לבור םישולשכ וסינכהש לארשיל תמיקה ןרקה תבוטל
 םלוכ לעש ,הלאה םיפשנהו תופסאה לכ ירחא
 "רואה" דעו ךרע ,תונויצה לש םתוח עובט היה טעמכ
 ליבשב ילותח ילקיסומ ףשנ גחה רחא תבש יאצומב
 וארקנו םיבר םיימואל םיריש ורשוה .ויתורבחו וירבח
 םירבחה לכ .םלוכ תעד תא וחדבש ,תונוש תוקסרומוה
 ןוצר יעבש וכלהו הז ףשנ לע דאמ וגנעתה תורבחהו
 תבוטל לבור םישולשכ וצבקנ הפ םג .התיבה בל יבוטו

 .לארשיל תמיקה ןרק

 ונריעב םיימואלה םינקסעה ועדי ןכ יכ הנה
 .תונויצל הירופ הלומעת וב תושעל ,הזה גחב שמתשהל

 ןונפולק .י .ש
¥ 

 תוינויצה תודוגאה לכ וכרע ז״ערת חספה גחב
 תויוכזה תשירד רבדב תויממע תופסא ריעב רשא
 .םילקשה תבוטל הבר הלומעת הלהנתהו תוימואלה

 .ורכמנ אשרוומ ולבקתנש םילקשה לכ

 ןעמל םיפסכ ףוסיאו תוינויצ תולועפ
 לארשי־ץרא

 (12) 1918 ״הריפצה״

 םינשיה תודסומה םיכלוה ונריעב םיריעצה למעב
 םיפסכה ץובקב .םידסונו םיכלוה םישדחו םיחתפתמו
 .שארב קלח ונריע הלטנ לארשי ץרא ידוהי תכימתל
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 םילעופה ליבשב םיתב וינבל םג .קרמ 2000 וצבקנ
 יתורפסה דסומה .קרמ 1000 וצבקנ רבכ ,לארשי ץראב
 הז םש וכרענש ברעה ירועש •חתפתמו ךלוה "רואה"
 םיתתפתמ ,קלח םהב םיחקול דימלת םישימחכ רשא .רבכ
 .היפרגואיג .ך״נת ירועש םש םידמלנ םג ןכ .הפי

 .הפי תחתפתמו תכלוה "ןויצ ינב" תדוגא םג .דועו
 ,םירגובמל ברע־ירועש םידחא םישדח הז הכרע איה םג
 םישועו םיעבראל דע םויכ הלוע םהירקבמ רפסמ רשא
 הירוטסיהב םירועש םידמלנ םש .םהידומלב לייח
 .רכו תילארשי ץרא היפרגואיג ,לארשי תמכח ,ך״נתו
 המייקתהש "ןויצ תונב" תדוגא המק םינורחאה םימיבו
 הדוגאל .דתיהו "רואה" ידי לע הלאה םימיה דע
 דוע השק םויכ .דחוימ ןועמ הל הרכשו תדחוימ
 בצמב הנדוע איה יכ ,וז הדוגא לש היפא לע דומעל
 ברע ירועש וכרענ רבכ המש םג ז״כבו .תווהתה

 .םירבע

 .שיא םירשעו האמ הנומ רבכ "יבכמ״ה תדוגא םג
 ץבקנש ףסכה .ףשנ הז דוגא י״ע ךרענ הלא םימיב
 תומרגורפה ריחמו הדוגאה תבוטל היה — ףשנב םש

 .לארשיל תמיקה ןרקל שדוק היה קרמ 150־כ —

 ודסיו םה םג ודמע .םילודגב ואנקתהו םינטקה ואר
 דעו םעו תדחוימ הריד םע ,"הוקת חתפ" הדוגא םהל
 םנמא ...םילודגה ׳לצא .גוהנכ לכה לוכיבכ ,דחוימ
 םיכירצ הזכ ליג ינב םירענ :הז לע םירערעמ הברה

 .תודוגא ינינעב אלו םידומלב קוסעל

 ותאובת ,ףשנ "לישבתה תיב" םג ךרע הלא םימיב
 םלואב רכמנ ׳ךויצ ינב" תדוגא י״ע .דסומה תבוטל
 .קרמ 100 ךס וסינכהש ימואלה דנופה יות ןורטאיתה
 ךויצ ינב" םלואב דחא םירופ ףשנ הפ ךרענ אתשה
 ינינעמו תונויצה לע רדורב עשוהי רמ הצרה ובש
 תאמ "הטיחשה לע" המלקיד רקסתש הרש תרמ .אמויד
 גרבנזור א רמ .םיימואל םיריש וררוש .קילאיב .נ.ח
 ותואב ."הוקתה״ב רמגנ ףשנהו םינוש םירבד אירקה
 קרמ 400 ךס ,תודוגאה לכ ידי־לע ץבקנ םירופה גח

 .לארשי ץראב המחלמה יעוגנ םידוהיה תבוטל

 "רואה" י״ע תירבעב הגצה

 (19) 1918 ״הריפצה״

 תימואל הדובעב ונילע רבע ןורחאה חספה גח
 תחא לכ ."לקש״ל םישדקומ ויה מ״הוח ימי .תינויצו
 תריכמל הצוחה הירבח תא החלש ונריעב תודוגאהמ
 .םילקש תואמ שמח העש יפל ורכמנו תיבמופה םילקשה

 תרבח .תימדוקה םינשב םילקושה רפסממ לופכ רפסמ
 ילקיסומ יתורפס ףשנ חספ דעומה לוחב הכרע "רואה"
 הירפסל םישדח םירפס תשיכרל הדעונ ותסנכהש ,רדהנ
 .הרישע התיה המרגורפה .רבכמ תמייקה הרבחה לש

 "רואה" תרבח ויבש םיירבעה תוחכה יבוט ידי־לע
 םע" ירבעה הזחמה םירבדה ראש ןיב גצוה תורבחו
 ונייטצה םיקחשמה לכ .ץרפ .ל.י תאמ "םרז יפיחס
 תהנ ונריעל תוכומסה תורייעה לכמ .םהידיקפתב
 הזחמה דוחיב ,וירחא ריאשה אוהו ףשנה תא רקבל

 .זע םשור ,ירבעה

 להנמל הסירדא השיגה רבע תפש יבבוח תצובק
 תוסנכה תא .הזחמה ותואב םיפתתשמלו ןיטשלקניפ רמ
 "רואה" תרבח השידקה ןוגה םוכס הסינכהש תומרגורפה

 ."ימואלה דנופה" תבוטל

 הרבחה לעו קסנולפב "יבכמ" דוסי לע
 "רואה" תירבעה־תיתורפסה

 (35) 1918 ״הריפצה״

 הדוגא דוסיל "הניפה ןבא" החנוה דקתשא דוע
 תוביס ינפמ םלוא .ונריעב "יבכמ" טרופסו תולמעתהל
 תשגל םינושארה םידסימה ולכי אל תונוש תוינכט
 לש ןויערהשכ ,םישדח ינפל קר .הדובעה לא ףכית
 ואצמ ,ונריע יריעצ בור בלל רדח וז הדוגא דוסי
 .הדובעל ץרמב ושגינו "רשוכה תעש" תא םידסיימה
 לע הדוגאה תא דימעהל םהידיב הלע בר למע ירחאו
 םירשעו האממ רתוי הנומ אוה .םייקו ןוכנ ימואל םיסב
 למעתמה תא םהל ואיבה תולמעתה הרומ רותב .םירבח
 המויק לש םידחאה םישדחה ךשמבו גרבנייו רמ עודיה
 רתויה תולמעתהה ירישכמ תא הל שוכרל הקיפסה רבכ
 .קרמ 1200־מ רתויל הלוע םריחמש ,םיצוחנו םיבושח
 ירבח ידי־לע גצוה תוכוס דעומה לוחד ׳בו ׳א םויב
 גתה יאצומבו "רעטנאקעבנוא רעד" הזחמה "יבכמה"
 ירבח וארה ובש ,רדהנ ףשנ הדוגאה י״ע ךרענ
 הסנכהה לכ .תולמעתהה ירפ תישאר תא "יבכמה"
 הלא לכ םש לע .*יבכמה" ליבשב תיב ןינבל השדקוה
 םיצע השמח הדוגאה תעטונ ףשנבו הזחמב ופתתשהש

 .לצרה רעיב

 הראשנ אל איה םג "רואה" תיתורפסה הרבחה
 1400־מ רתוי רבכ םיאצמנ התיירפסב .ןואפק םוקמב
 םידימלתל ברעה ירועש .םיירבע םה םבורש ,םירפס
 תעה ךשמב .הפי וחתפתה "רואה" די לעש תודימלתו
 הפשב הנוגה העידי םהל שוכרל וקיפסה המויקל הרצקה
 םייואר תדחוימ בל־תמושתל .ונמע ימי ירבדבו תירבעה
 .תבשל תבשמ םיברתמ םהיעמוש רפסמש .ך״נתה ירועש
 מ״הוח תבשב .תונוש תואצרה ועמשוה גחה ךשמב
 העונתה" :אשונה לע ןינעמ םיאנ ןיטשלקניפ רמ אשנ
 .*דיתעל היתואצותו הווהב .רבעב םידוהיה לצא תימואלה
 אמויד יניגעמ :םיירבע םימואנ ינש ויה תרצע ינימשב

 .*הכרעו ץילחה תעונת. רבד לעי



 ק ם ב ו ל ם רפס 188

 קסנולפב "ןויצ ינבו תונב" הדוגאה

 (35) 1918 ״הריפצה״

 ׳יצחו הנשכ קר תמייקתמה /ךויצ תונב" הדוגאה
 ןלוכש ,תורבח האממ רתוי הנומ איה •הפי החתפתה
 ינויצה ןויערה תצפהל הברה תורזועו ןלקש תא ולקש
 איה .הזה ןויערהמ םיקוחר ויה וישכע דעש ,הלא םיגוחב
 "הירוטסיה ירועש" עובשב עובש ידמ היתורבחל תכרוע

 תוריעצ לש הצובק הנשי הז דבלמ ."רואה" םלואב
 הזה דומילהש ,הירוטסיה תודמלמה הדוגאה תורבח
 40 תמלשמ הדימלת לכ .התע דע ירמגל ןהל רז היה

 תמיקה ןרקה תבוטל שדקומ ץבקנה ףסכהו גינפפ
 וז הדוגא םג הכרע גחה לש ינשה םויב .לארשיל
 תשרפ לע הרבד סאילוק .ב תרמ .היתורבחל ףשנ
 העברא" הארק ץיבקטינ .ס תרמו תוכוס לש גחה
 ושע דוחיב .ידוהי םוגרתב ןוסלנצכ .ל.י תאמ "םינימ
 הרובד" :תויכ״נתה תוירוטסיהה תונומתה ץרמנ םשור
 .א תומלעה די לע וגצוהש "חתפי תב״ו "האיבנה
 "הרובד תריש" המלקד הנושארה .ןוזדוי .גו הקדוב
 ורשוה תוקספהה תעב .גורפ תאמ "חתפי תב" הינשהו
 םלואה לא הסינכה תעשב .םינוש םיימואל םיריש
 לש םוכס ףסאנו לארשיל תמיקה ןרקה יות ורכמנ

 ."הוקתה" תרישב רמגנ ףשנה .קרמ האמ
 תחתפתמו תכלוה "ןויצ ינב" הריעצה הדוגאה םג
 .הירוטסיה ירועש הירבחל תכרוע איה .םויל םוימ
 הצובקל תואצרה עובשב םעפ עימשמ ןיטשלקניפ .ל רמ
 היפרגואיגהו לארשי ץרא תעידיב תוריעצו םיריעצ לש
 .הפי הגיגח וז הדוגא הכרע מ״הוח תבש יאצומב •הלש
 ד״ע רבד אוה ■רקרשט .צ רמ אשנ החיתפה םואנ תא

 .מ רמ רבד וירחא .וכרעו ןושארה ינויצה סרגנוקה

 םיריש ורשוה ."הרות תחמשו תוכס" ד״ע רדורב
 הלהקמה הרש ףוסב .םיגולונומ וארקנו םיימואל םיירבע
 קרמ 100 לש םוכס ףסאנ .״הוקתה״ו ״העובשה״ תא

 .לארשיל תמיקה ןרקה תבוטל

 הבאושה־תיב תחמש

 (35) 1918 ״הריפצה״ יפל

 הכרע ח״ערת תוכוסה גח לש ןושארה םויב
 תינומה הגיגח שדחה שרדמה־תיבב "יחרזמ" הרבחה
 :ונריעב הבורמ תונינעתה הררוע וז הגיגח .תרדהנ

 דע ,שדחה שרדמה־תיבל ורהנ ריעה תוצק לכמ
 םוקמ םפא דע תיבה אלמתנ רפסמ םיעגר ךשמב יכ
 םאונה .םבקע לע בושל הברה וחרכוה וז הביסמו
 המבה לע עיפוה וירחא ,ץווקרקוצ .י רמ היה ןושארה

 .ט ר״דה ,ונריעב גחה ימיב ההשש ,דבכנה חרואה
 "הבאושה תיב תחמש" תשרפ לע רבד אוה .םעדניה
 דובעלו דחאתהל םיפסאנה תא ררוע ומואנ ףוסבו

 םוחבו תובהלתהב ורמאנ וירבד .ץראהו םעה תבוטל
 "הוקתה" תרישב .םיפסאנה לע לודג םשור ושע ,בר
 םיפסאנה לכ תיוולב םידליה תלהקמ י״ע הרשוהש

 .הגיגחה הרמגנ

 קסנולפב ברנל׳צ לבא

 112 'סמ 1918 ״הריפצה״

 לבאדכוי ונריעב ךרענ ח״ערת רדא ׳ב םויב
 ופסאנ הרשע־םיתשה העשב .בונלשט ר״דה ןורכזל
 ־תיבל םירבחה ידלי לכו םהידליו ריעה ירומ לכ
 ףלח עשוהי רמ ירבעה הרומה םאנ םש .שדחה שרדמה
 ךכ רחא .ויתולועפו וייח ,חונמה תודוא לע תירבעב
 תידוהיב הדוגישפ לארשי רמ ינוריעה הרומה הצרה
 הרמגנ םידליה תפסא .חונמה לש ויתודלות רבד לע

 .הרכזאב םיתש העשב
 לכ ונריעב ורגסנ םירהצה ירחא תיעיברה העשב
 .שדחה שרדמה־תיבל ורהנ ןטק דעו לודגמו תויונחה
 הפמ אלמ שרדמה־תיב היה רבכ תישימחה העשב
 ןירג רודגיבא רמ בונלשט רבד לע ורבד םש .הפל
 הפסאה הרמגנ תינימשה העשבו ןירג םהרבא רמ ונבו

 .הרכזאב
 רבד לע תואצרה וכרענ רדא ׳ד תבש יאצומב
 ינב" תדוגאב ,יבכמה םלואב ׳"רואה" םלואב חונמה
 ץבקנ הרכזאה ירחא ."ןויצ תונב" תדוגאבו "ןויצ

 .לארשיל תמייקה ןרקה תבוטל עודי םוכס

 אנזופ שיא ןמלז ׳ר

 17.12.1919 ״יחרזמה״

 ץיפהלו בקעיב קלחל" הבוחל אצומ יננה ז״כב
 םינוש םינמזב םינוש םישנאמ יתעמשש המ "לארשיב
 םיארוקה וגנעתיש ידכ אלו ,הזה ןייוצמה שיאה ד״ע
 םיבוטה וררועתי ןעמל קר ,םירופסהו תוחידבה לע
 תוצלהה לכ תא םעה יפמ ףוסאל םהבש םיניצרהו
 רוקחל םג ,ויתודוא לעו ונממ םירפסמש ,םירופסהו
 אל ןעמל ,ויתובקעב םיכלוהלו וילא עגונש המ לכב
 .ןילופב םידוהיה תודלות רפסמ דבכנ ףד חצנל דבאי
 תיששה האמה לש הינשה תיצחמב יח ןמלז ׳ר
 .קסנולפ לילגב יראחוק ותלחנ־תזוחאב ,יחכונה ףלאל

 קפסמ היהש ,גרא הוטמל תשורח תיב ול היה םש
 ויה הז תשורח תיבב םידבועהו .הלשממה תואבצל
 ןכבו .םידוהיה םילעופה וב וברו אבצה תדובעמ םירוטפ
 םהל ושכרש ןילופב םינושארה םידוהיה דחא היה
 אוה .ןילופב הישעתה ירצוימ דחאו עקרק תזוחא
 דע ,עובשה תומי לכ ויקסעב דורט ,לודג רישע היה
 עוסנלו ותיב תא בוזעל חרכומ היה תבש יאצומב יכ
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 ברועמ היה .התיבה בש היה תבש ברעבו ,השרוול
 היהו הלשממה ירש םע םגו םינלופה יליצא םע
 ,םיקסע־שיא קר אל היה אוה לבא ."תוכלמל ברוקמ"

 םידמולה דחאכ גלפומ ןדמלו הרותב לודג םג ךא
 הרותה .רודה ותואב םירסמ רפסמ ויהש ,םינייוצמה
 לעבו ריאנ םדא היה הז םע דחיו וייח שושמ התיה
 לצא ןאצמל םיליגר ונניאש ,הלאכ םלוע תופקשה

 .אוהה רודה ינב

 קחרתה אל לבא .ושפנ־יאונש ויה היזהו לבה לכ
 םעה ךותב ראשנ קר ,אוהה ןמזה ירואנ ראשכ םעהמ
 אנוש היה אוה .וייחו ויכלהמ ןקתלו רפשל לדתשהו
 תודיסחה לש לגדה יאשונ םגו ,ושפנ לכב תודיסחה
 ז״כבו ,והוללקו והוזב ,והופרח :ולומגכ ול ובישה
 םע עורז בולש ךלה ללכה ךרוצ וב היהש רבד לכב
 אקראוומ ל׳קחצי ׳ר ברה םע דחיו ,םידיסחה ילודג
 ינינעב תונוש תויולדתשהב קסוע היה השרוומ מ״ירהו
 םידוהיה ויחא לככ שובל כ״ג היה הז רואנ םדא .ללכה
 םהל היה הזש ,יזא םירואנה לככ וידגב הנש אלו
 ליבוסה עבוכ עדונ היה דוחיב .המדקל ןושאר ןמיס
 אלפתה דחא ינלופ ליצאש ,םירפסמ .ךרעה רקי ולש
 םירז םידגב ונדוע שובל ותומכ רואנ םדא ךיא ,וילע
 ידע הזמ השוע אוה דועו ,םיכושחה לככ םינושמו
 רמא זא .הזכ רקי רעש עבוכ ול השע יכ ,ושפנל
 םיטשקמ םתאו ףוגה אוה רקיעה םכלצא :ןמלז ׳ר ול
 .שובל ילב וריאשת שארה תאו ,םכפוג ידגב םיראפמו
 םיחיגשמ ונא ןיאו ,שארה אוה רקיעה ונלצא לבא
 ,תיפוריאה הרזגה יפל ונלצא םניא םא ,ונפוג ידגב לע

 .ריחמה רקי עבוכב ראפמ ינא שארה תא לבא

 הזכ סרוקיפא יכ ׳הרצ םניע התיהש ,םידיסחהו
 ועבוכב ול תאש רתיב דועו םיקידצה דחאכ שובל
 וב ולתו עשר אצי םיעשרמ יכ ,רמוא ורזג ,ןייוצמה
 ותויהב יכ ׳תוארונ רתויה תורזגה תחא לש רלוקה תא
 ,הפיה ידוהיב אנקתהו יאלוקינ והאר ,תוכלמל בורק
 יונש לע זא רזג ןכלו הזכ הפי עבוכ דוע שובלה

 .םידגבה
 היה ׳אוהה רודה לככ שובל ןמלז ׳ר תויהב לבא
 לע דרח ותויה םעו !הלעמו ומכשמ וילע הלענ
 ןכ .תוזרפומה תואמזוגה לכ תא לבס אל ז״כב ותד
 .העובשמ םדא קיחרהל ומיזגהש המ ויניעב רשי אל

 .ושפנב השעמ השעו ,ותא רוריבב קדצה םא ףא
 .רפכ זלהו כ״ור תואמ ו״ט דחא שיאמ עבת םעפ
 זלה .העובש ןמלז ׳ר בייחתנש ,םירבדה ולגלגתנ
 יכ טרפבו ׳עבשהל ןמלז ׳ר ץופחי אל יאדוב יכ חטב
 ריעב היה רבדה .נ״כהיבב היהת העובשהש ,שרד
 שילשי עבתנה יכ ,ןמלז ׳ר שרד זא .קצולפ ךלפה
 ןמלז ׳ר יכ וניחטבב ,עבתנה .העובשה םדוק ףסכה תא
 תא ףוסאל סנרוקב וכה .ףסכה שילשה ,עבשי אל
 תוארל םליכ ופסאנ ןטק דעו לודגמ •נ״כהיבב םעה

 רמאי רידאה ןדמלה ןמלז ׳ר יכ ,הזכ הנושמ הזחמב
 לבקו עבשנו לכ ינפמ תחנ אל אוה .םע בורב עבשהל
 ,םיינעל וקלח נ״כהיב חתפ ינפל דימ לבא ,ףסכה תא
 תוארהל קר ׳עבשנ ףסכה תא גישה ןעמל אל יכ
 לע םתימעב דוע ורקשי אלש ,הלווע ינבל תוא

 .עבשהל ןוימה לש וז אתכמסא

 םידיסחה ילודגו דאמ תורעבה אנוש היה םג
 ארזל רבדה ול היה יכ דע ,"בטומל וריזחה״ל ולדתשה
 — העד וב ןיאש ח״ת״ :ל״זח ורמא ןכל יכ רמאו
 ער חיר הנתנב הלבנ רשאב ,"ונמיה הבוט הלבנ
 ןיאש ח״ת לבא .הנמיה קחרתהל םדאל ול רשפא
 ,ונאצמת ךלת רשא לכב ךירחא ףודרי אוה העד וב
 תודיסחה תא אנש דוחיבו ...ךשפנ תא ןקתל ורמאב
 ותיבב היה םעפ .םידסחתמה לש תודחוימה תויועההו
 .תודחא םימעפ ןמלז ׳ר תא לאש ׳ק״ש לש חרוא דיסח
 ןמלז ׳ר .רפכב וראשהב ק״שב םיגד ול ויהי םא
 דוס ןה ?םיגד ויהי אל םא ךולהי ךממ המ :והלאש
 .בוט .בוט .דיסחה הנע — ק״של םיגדב אוה לודג
 רשאכ ברעב .ןמלז ׳ר ול הנע — גאדת אנ לא .ויהי
 ,ןחלושה לא םיחרואה לכו ותיב ינבו ןמלז ׳ר ובסה
 דיסחה ינפלו ,הלודג גד תכיתח דחא לכ ינפל ונתנ
 קר היה הב לבא ,הלודג הרעק כ״ג ושיגה אוהה
 וקלחב יונש אב יכ ,ןוהמתב טיבה זלה .דחא ןטק גד
 לואשל ביהרה אל לבא ,םיבוסמה לכ קלחמ ערל
 .ותוארב ושפנ תמגע לדוג רעשל לקנ .רבדה רשפל
 הברק רשאכ .ומע הז גהנממ ונש אל רקובב םג יכ
 ןפ ואריב .קפאתהל בולעה דוע לוכי אל החנמ .חעש
 תא לאשו ,תישילשה הדועסה תעל םג ךכ ול ושעי
 עגונב קרו םיחרואה לכמ אוה הנתשנ המ ,ןמלז ׳ר

 םיבוסמה לכל ,יביבח :ןמלז ׳ר ול רמא זא .םיגדל
 םיגדב ךצפח התא ,וגנעתיו ולכאי ןעמל םיגד םינתונ
 אופיא לכונהו ׳דוס הזיא םהב ךל שי יכ ןעי קר אוה
 ונתנ ןכל ?הז ךדוס חוני גדהמ קלח הזיאב ,תעדל

 .םלש גד ךל

 .םעפ יכ םירפסמו ,הבר האנש והואנש םידיסחה
 דחא ךלה האר ,םיסוס 'דל המותרה ותרכרכב ועסנב
 ותלגע לא והחקל ןמלז ׳ר •ודיב ולימרתו ולקמו ךלוה
 ד״ע החישה בסה הנוכבו .ומש תא ול הליג אלו
 .ללק .דיסח היהש ,ךלהה .דגנתמה ןמלז ׳רו םידיסחה
 קחש זלה .ןמלז ןימהו םיסרוקיפאה תא ףדיגו ףרח
 דרי רבכ חרואהו םיכרד תשרפל עיגה רשאכו ובלב
 תבדנ תא ןמלז ׳ר ול ןתנ וכרדל תכלל הלגעה ןמ
 .רנזיפ ןמלז יננה ינא יכ ךל עד :ול רמאיו ובל
 קוחשב דיסחה הנע ׳ילא ךרבד זאמ יתעדי םג יתעדי —
 .ותוא םללקב םידיסחה לע ףצקתה אל ללכב .םימורע
 חורל ןיבה יכ .הז לע עשעתשה דוע ךפיהל קר
 םעפו .רחא ןפואב וילא וסחיתיש א׳א יכ .םישנאה
 הסוסש .הלגע ינפ לע רבע הפיה יתרכרכב ועסנב



 ק ם ב ו ל פ רפס 190

 האלמ הלגעהו ,הילא המותר התיה הפוחסו היווד
 עסונ ןמלז ׳ר תא םתוארבו •םבר לא ועסנש םידיסח
 ונוצר ישועל ,ךכ ונוצר ירבועל םא :ורמא ורדהב
 המ םיניבמ םכניא :ןמלז ׳ר םהל רמאו וכ״וכאע
 ׳ד םע הלגע — ךכ ונוצר ירבועל :םירמוא םתאש
 תחא הלגע לע תחא לע — ונוצר ישועל .םיסוס
 םנמא .םישנא כ״וכ — המכו המכ תחא הסוס םע
 ,ןיבי אל יכ *דאתשמכ דימת רמוא היה ןמלז ׳ר
 דיסח םע ורבדב יכ ז םידיסחה והואנשי הז המל
 ,אציב׳זיאמ קידצה תא הפ לכב הז ףרחי קצוקמ
 ינימ לכ ןכו ,קצוקמ הלאל אציב׳זיא ידיסח ושעי ןכו
 ,וקלח ערגי הזב םאה .והערל שיא םהינימל םידיסחה

 ?דחי םג םלכל ןימאמ אוה יכ ןעי

 תא םיערהל בהאיו שיאה האגתה אל ללכב
 דחא םע הרכרכב ועסנב םעפ .ויתוצלהב םידיסחה
 רפעב םרפעב וירחא וצר םינלופה ירענו םידיסחה
 חנאתה ,ול ףינחהל וצפחב ,דיסחהו "די׳ז" םארקבו
 אובישכ ,חנאת אנ לא :ןמלז ׳ר ול רמא ,ובל קמועב
 םהירחא ץורנ ונחנאו הלאכ תולגעב םה ועסי חישמ

 .אלמ ארקנו

 לבא ,דאמ דאמב הלודג התיה הרותל ותבהא
 ןפואב לופלפהמ קוחר חראב הדומל היהי יכ ,הצר
 ובשי וב רשא ,שרדמ־תיב ול היה ותזוחאב .לכשומ
 וגהו ודמלו וילע היה םרוסחמ לכש ,םישנא רבח
 םלכ והוכרב הרות תחמש םויב .רקחמו ןויע ירפסב
 המכ שיא שיא ורדנש רובעב "ךרבש ימ" תכרב
 הזיא הזו ,תוינשמ לש םויס הז :הנשה ךשמב ודמליש
 ע״שמ קלח הזיא זלהו ,תותכסמ ןינמ וא ס״שמ רדס
 ־תיבל ףכית ךלה ,השרוומ ש״עב אובי רשאכו .אצויכו
 ךשמב זלה דמלש םינינעב א״כ םע רבדו ושרדמ
 תא השעו לצעתה יכ דחאב ריכה רשאכו ,עובשה
 יניעבו .וילא וסוחי דימ הנתשנ זא ,הימר ודומל
 התיה וז הרובח .תומ קספכ הז רבד היה הרובחה

 וטשפתנו כ״חא ואצי הנממו "ןטק להק" םשב תעדונ
 ,רקחמו וויע ילעב ,םיגלפומ םידמול םישנא לילגה לכב
 זא ינמו .בל לכב הלכשהה יבהואו תודיסחה יאנוש
 סרוקיפאו ליכשמ שיאל םהה תולילגה לכב רמאי
 .צ״שלו קנארפל םאצומ רוקמ וסחייו ,"ןטק להק"

 םהל ועבקו דוחיב וטשפתנ "ןטקה להקה" ישנא
 הנורחאה וזב .ספעש ,הלילגו קסנולפ םירעב דמעמ
 ןכלו "ןטק להק" םהל ושע םש םגו קזוחב ורצבתה
 שארבו "סעקינטק להק" :ספעש ינב לכ םיארקנ
 .קרוי וינב וישכע ןהכמה ,עשוהי ׳ר ברה דמע
 טקובדאהו) םיובנירג תחפשמ :ואצי ״סעקינטק להק״המ
 בוקליצ תחפשמ ,לקנרפ ר״דה םג (םכותב םיובנירג
 הברה העפשוה בולוקוס תחפשמ םגש ,ינמודמכ •דועו

 .םהמ

 ןואגה יבא תא ןמלז ׳ר ול רחב וינבל דמלמל

 זא ותויהב ,ןורחאה הזו ,אנטוקמ עשוהי לארשי ד
 םש השע םג ,םעפב םעפ ידמ המש אב ,רענ דוע
 התיה ותעפשהש ,הזה רואנה ןואגהו ,דחא םלש ףרוח
 דוע ובתכנ אלש לבח) ןילופ ידוהי לכ לע הבר כ״חא
 רנזופ ןמלז ׳רמ הברה הברה לבק ,(טורפב ויתודלות
 רבכ וב ריכה ןמלז ׳ר .ושרדמ תיבמ הברה עפשוהו
 ןמלז ׳ר ול רמא םעפ .דעונ תולודגל יכ ,ותורענב
 רתסו וילע השקה עשוהי לארשי םלעהו שודיח רבד
 .ול לוכי אלו ןמלז ׳ר ומע לפלפיו .ןינעה לכ תא

 בשוי אוהו השרוול ןמלז ׳ר עוסנב ׳ק״שצומ לילב
 — ול הארנ הנהו ,הרות ירבדב רהרהמו ותרכרכב
 תמאה יכ ,וירבד תוחדל םלעהל ול ןתנ םנחל יכ
 בושלו הלגעה ינפ בסהל ונולגעל וציו ,ודצ לע איה

 .התיבה
 תרחואמ התיה רבכ העשהו ,התיבה ואובכ יהיו
 לע בר ןמז קופדיו ,רגוסמו רוגס היה רבכ רצחה רעשו
 םקיו ,ול וחתפיו רצחה ינב לכ ורוענ יכ דע ,רעשה
 יתדרחה ,ןטק ,ךילע :ןמלז ׳ר ול רמא זא ׳ןטקה םג
 אל לבא .ירבד תא תיחד םנח לע ןה יכ ׳הדרחה לכ
 רוצעל םעפה דוע חרכוה ןמלז ׳רו העשה הכרא
 1 יתבש אושל :רמאיו וינפב דומעל לוכי אל יכ ןילמב
 ׳ר .השרוול האכנ חורב עסיו .יאדכ רבדה היה אל
 היהת התא ןה :ןמלז ׳ר ול רמא יכ ,רפס עשוהי
 ,אמלעד יליממ יתיבבו ילצא דמלו ףוטח ,לארשיב ןואגל
 ,םיאבה םימיל תלעותל ךל היהי הפ דמלתש המ לכ יכ
 הארנכ עמש עשוהי ׳רו ?יתמיא — וישכע אל םאו
 תמכחב םכחל כ״חא היה םסרופמ ירה יכ ,וז הצעל
 היהו ונורכז דבכל עשוהי ׳ר עדי םנמאו .עבטה
 רעכילרע א) ודומלב תמא שיא היה יכ ,וילע רמוא

 .(ןענרעל ןיא ןאמ

 דומלב זולנ לכ אנושו תמא שיא היה תמאבו
 ודומל לע רגייא המלש ׳ר ינפל ןנואתמ היהו ,הרותה
 תיגוס דומלב םלוכ ועקתשה יכ ,אוהה ןמזה לש
 ,התא תוכלמל בורק ןה :ול רמא המלש ׳רו ,"ךליה"

 המ לבא .לסחו וז איגוס לע ורזגי יכ אנ לדתשה
 וצפח אוה ,הזה ןדמלהו רואנה רחוסב ונתוא אילפיש
 ,דציכ ,ןיאמ !המדאה תדובעל לארשי ינב תא בישהל
 רפכב ליבוסה עבוכ םע ןדמלל הזה חורה אב יא
 הלגיו שיאה דומעי םא היה ןינעמ דאמ ?יראחוק
 תודלות רקחב וז האילפמ הדבוע ינפ לעמ ךסמה תא

 .ןילופב אוהה רודה

 תובר תוחפשמ ותזוחאב בישוה יכ איה אדבועו
 ,היתורפ ולכאיו הודבעי יכ ׳המדאה לע לארשימ
 .ןתמדאמ תויחה תוחפשמ רפסמ םש תומייק וישכע דועו

 דמע אוה יכ ,רפסמ היה אנטוקמ עשוהי ׳רו
 םעפב םיירבעה םירכאה ואצי תע ןמלז ׳ר םע דחיב
 הנה :ןמלז ׳ר רמאיו .המדאה תא שורחל הנושארה
 םירכא הפ םישרוחו ,םינלופ םירכא םש םישרוח
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 ,םיללפתמ וללהו םיהלאל םיללפתמ וללה .םיירבע
 םהל חלשיו םתכאלמ חילצי ׳ה יכ םיללפתמ םינלופה
 המודכו ןופדשמ םרמשיו םתעב שוקלמו הרוי רטמ

 החילצה ׳ה אנא :םיללפתמ ונלש םירבעהו ,ורצקיו
 המדאה ןטבב ןופט רצוא יתשרחמ הלעת יכ ,אנ

 ...וז היוזב הדובעמ רטפא יכ עשוואו

 וירכא ויה םיקוחר המכ דע ןמלז ׳ר עדי הכ
 תא בישהל ושפנ לכב למע ז״כבו המדאה .תדובעמ

 .יח לכ םא םמא לא עורזב וקחרתנש םינבה

 היה תודחא םימעפו ,הברה לבס םג הז םדא
 קנערפ .נ .ע רמ ריכזה הככ •תומה ןיבו וניב עשפכ
 "רבמבונ לש תוממוקתהב םידוהיה" בושחה ורמאמב
 בוחרב ףוספסאה י״ע ןמלז ׳ר הכוה יכ ,"הריפצה״ב
 דחא זא םש הרקנ סנ יפ לע קרו ,תוממוקתה תעשב
 יכ ,ןכ םג םירפסמ ןכ .וליצהו םיליצאה וירכממ
 קפסמ אוה יכ לע ,ותולתל ורמאו םיממוקתמה והוספת
 וצפח אל לבא .םיאבקסומה םילייחה ידגבל גרא
 לסכייווה לא םעיגהבו .רהנל רבעמ קר השרווב ותולתל
 תרשפה ןמז זא היה יכ ודחפ ,הריסב רובעל ורמאיו
 הריסה תא תרקה ךפהי ןפ םשפנל וארייו םיגלשה
 רובעל ךיא ונצעייו רנזופ יפ תא אנ הלאשנ :ורמאיו
 אל ןמלז ׳ר .אוה המכחב עדונ רבג ןה יכ ,רהנה תא
 םכל ןיא ימע ורבעת תע :םהל רמאיו עז אלו תח
 ימ יכ .םלועה תרמא תא םתעדי ןה יכ ,דוחפל המ
 הז וחור־ץמוא .םרזב עבטי אל לבחב תולתהל וילעש
 םג .ושפנל והוחלשיו םיממוקתמה יניעב ןח אצמ
 היסור תלשממ ידיב ריסא ןמלז ׳ר היה יכ יתעמש
 רמוא יבל לבא •הלודג הנכסב היהו תחא הלילע רבדב

 .תחא הדבועמ תואחסונ יתש אלא ןאכ ןיא יכ ,יל

 ימי ירבד בתכ אוה יכ .רורבב יל עודי ןפוא לכב
 ימ ידיב אצמנ דוע יאדווב הז רפסמ קתעהו רפסב ורסאמ
 יפוי םושמ והוקיתעה םיבר יכ ׳לילג ותואב אוהש
 לדתשה ול ,רבדה היה בושח המכו .ונושל תוחצו

 .וז הליגמ םסרפל שיאה

 דומלל לכונ .הזה שיאה היה לודג המכ דע
 ,םידיסחה יקידצ ,םילודג רתויה וידגנתמ םגש ,הדבועהמ
 ,םידימלת דימעהו םיברב ויתועד םסרפו םהל געלש

 ול רמוא היה םינוב ׳ר יברה יכ דע ,דאמ והודבכ
 בושטאכוסמ ל״ז םהרבא ׳ר ןואגהו •םכח :ןמלז ,ר ׳רהל
 ורהרה אחסישפב םא ,לודג םדא היה יכ הארנ :רמא
 הארנ ׳הביא ול ורטנ אל המ דעו .ויתועידי לע
 ומלוע תיבל מ״ירה והול יכ ,תרפסמה העודיה הדגאהמ
 הכה ללוגה תמיתס רחא דימ .(השרווב תמ אוה)
 .היהנ יתללס אל רשא !הה :רמאיו הדרצ עבצאב
 תמאה תרכהל עיגהו ןקת יכ) !קצוקב הכה רבכ יכ

 .(ותומב דימו ףכית

 טעזלע הדי הי

* 

 :ט״נ ןמיס "םימלוע תלחנ״ב

 בשי םינשב תובר .הזה םיקנעב לודגה םדאה...
 הרותל הרשי ךרד לכב הנומא ויה וידי .השרוו — הפ
 תותעל חאכ .הראפתל םידוחא םילודגה דחאכ הדועתלו
 םירש ינפל ןח אצמ םימיענב .הרורב הפשב הרצב

 קיזחהל הבידנ חורבו הרזעל תונמאנ תויולדתשהב
 .םילודגה םירחסמב היה ובשומ ןתיא .םינויבאו םילד
 ותנקז תעלו םינמאנל הנינחה ןק הל ואצמ ומשש
 ויתודש תלחנ תזוחאבש הננאש החונמב תבשל ול רחב
 יתב הנב המש .(ראחאק רצח) השרוומ קוחר אל
 םתיחמ איצמהל .םוי ישקו םיאכדנ תויחהל .תשורח
 תראפת תרטע .םהל ןתינ םמחל ודימו םהיפכ למעב
 דובכ ותחונמו .םינב ינבל תלצבחכ .חרפת ונורכז

 .קסתלפ ריעב

 דובכ ותחונמש ץרפ לאומש ...היה וינבמ דחא
 :בותכ ותבצמ לעו ד״ירת טבש ג״י םש רטפנש השרווב
 םירשימ .וזועמ ל־א תארי עדמ ןובנ .הרות ןובנ"

 ."דסח תישעו בהא

 תטלחה תא קסנולפ ידוהי ולביק דיא
 ומיר־ןס

 !6 10,1920 ״הריפצה״

 רבד לע העידיה תא ומדק ונריע ידוהי לכ
 ישגרבו תובהלתהב ומיר ט״סב הלבקתנש הטלחה

 .הוודח
 תובבל וררועתה דימ להקב רבדה עדונ ךא
 הרקמה ד״ע םירבדמ וליחתה םוקמ לכבו םידוהיה

 .הזה בושחה
 ברה ףיטה הרותה תאירק ינפל ,הרבעש תבשב
 ןכ ירחא .הרושבה ךרע ד״ע תסנכה־תיבב אתמד
 תליפת וללכנ םהבש ,םיליהתה ירומזמ תא ורמא
 .הליסתה־יתב ראשב םג תמאנ וללה םירומזמה .ללהה
 רדה בורב הלואגה גח תא ונגגח רמועב ג״לב
 .םיחיטשב םיטשוקמ ויה תונולחהו םיתבה בת •ראפו
 .ונלש םיגיהנמה ראשו יודרונ ,לצרה תונומתבו םיחרפ
 לש םידימלתה לכ ופסאתה רקובב 10 העשב
 *תיב לא םהידמלמו םהתומ םע םירדחהו רפסה־יתב
 םידליהו גחה ךרע תא םירומהמ םינש תאב םש .תסנכה

 .םיתבע םתיש ורש
 םעהו תויונחה לכ ורגסנ םתהצה רחא 5 העשב
 תיבמופה הפסאב ףתתשהל תסנכה־תיב לא ןומהב רהנ
 הסמ אלס היה םלואה .ינוריעה דעוה י״ע הכרענש
 תואמ שסחו ףלאל הלע םיפסאנה רפסמ — הפל
 גת ד״ע םידחא םימאונ ורבד .ףסו םישנ .םישנא
 תבוטל הבר הדובעל ןנוכתהל ךריגה ד״עו הלואגה
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 הררש םימואנה תעשב .לארשי ץראב טלקמ תיב ןינב
 ירבד תא ןויעב ועמש םיפסאנה לכ .שדוק תממד
 תרישב .אתמד ברה םג היה םימאונה ןיב .םימאונה

 .ברעב יצחו עבש העשב הפסאה הרגסנ "הוקתה"

 "יחרזמ יריעצ" לש תודוגאה ייחמ

 23.11.1922־מ ,46 ״יחרזמה״

 ,"יחרזמ יריעצ" תדוגא הדסונ ונריעב — .קסנולפ

 ןיבמ םיבוטו םיירופ תוחוכ שוכרל הקיפסה רבכש
 קוחרמ ודמע התע דעש ,םידרחה םיריעצה יגוח

 .םהל תיתד הביבס רסוה תאפמ תימואלה העונתל
 הפסאב .דוסיה־תפסא ,דתיה אריו ׳פ תבש יאצומב
 ,סורוו רדנסו יקסבולקנש .ח :םירבחה םג ופתתשה
 דעב הלומעת להנל ידכ ,ונריעל תבשה םויל ואבש
 ,יחרזמה לע ונינפל וצרה המה .טניסה לש תוריחבה
 ונידיקפת לע ונינפל ורבד ,ויתודלותו וכרע ,ותוהמ
 תאזה תעב — םיימואלה םייתדה םיריעצה ידיקפת —
 ןוצרו ץפה ונב וקזחו וררוע םימחה םהימואנ ירבדבו

 יחרזמה תבוטל ףרה ילבו וגחלכי לכב דובעל בר
 ירחאו םהיתואצרה ירחא .וניתופיאש תומשגתה תבוטלו
 :הלאה תוטלחהה ולבקתנ ,ןהילע וררועתנש ,םיחוכיוה
 קוסעיש ,םירבח 5 ןב ינמז דעוב העש יפל רוחבל .1
 דומלתל ברע ירועש דסיל .2 .םירבח תשיכרו הלומעתב
 םירהל ךירצ רבח לכ .3 .תירבעו ך״נתל תבש ירועשו
 ףכית דעוה תכרעה יפכ תורדתסהה תבוטל ותמורת תא
 הלהנהה םע רשקב ףכית אובל .4 .הנושארה ותבישיב
 תבייחמ הפסאה .5 .״יחרזמה יריעצ״ לש תישארה
 םירבחה לש תיללכ הפסאל אורקל ינמזה דעוה תא
 תוארוהה .חא תישארה הלהנההמ ולבק ירחא ףכית
 רוחבת תיללכה הפסאה .שורדה רמוחהו תוצוחנה
 ,רתוי וא םישדח השולש לש ןמזל ידימת דעוב
 ימוקמה םמה תלבק רבד תא ליעפהל לכ םדוק וילעש
 .תורדתסהה תודובע לכ תא גוהנישו םירבחה תאמ
 ףכית ורחבנ ינמזה דעוה ד״ע הטלחהל םאתהב
 .ר״וי רותב — שיפפלק קחצי .1 :הלא םירבח השמח
 .3 .תוברתל השרומו ריכזמ — שטיבנילק ןרהא .2
 .רגצמ ריאמ .4 .הבוגהו רבזגה — יקסבונמלק בקעי

 .לגילפנביוט המלש .5
 גרבנליא הירכז רבחה רחבנ םירבחה תצע יפ לע
 רבכ ליחתה ינמזה דעוה .ונתדוגא לש דובכה אישנל
 ונתדוגאל עגונב םיצוחנה םידעצה תא תושעל וירבח םע

 .לכב חילצנש ,ונא םיוקמו ונתדובע ןוגראו

* 

 1.2.1923 ,״יחרזמה״

 תיחרזמ יריעצ הלומעת תושעל ידכ — .קסנולפ
 תבשה םויל ונריעל אב ׳ונתדוגא תא קזחל ידכו ונריעב

 ק״שצומב .אשרוומ דלפנמולב לארשי ׳חה שגיו ׳פ
 ,דלפנמולב רמ םג ףתתשה הבש ,דעוה תבישי ונל ,דתיה
 .ךורעל ונילעש ,האצרהה םוקמו ןמז ד״ע טלחוה הבו
 שרדמה־תיבב הלילב זא ףכית םנמא ונרדס הז יפל
 דלפנמולב רמ הצרה הבש ,םירבחה לכ לש הפסא
 יחרזמ יריעצ לשו ללכב יחרזמ לש םתוהמו םכרע לע
 םירבחה לכ לע בוט םשור ושע םואנה ירבד .טרפב
 םצרמ בוט תא עיקשהל ׳ץפחהו ןוצרה םהב וררועתנו
 תבוטל יחרזמ יריעצו יחרזמה לש שדוקה תדובעב

 .הרותהו ץראה ,םעה תיחת
 דעוב רוחבל ידכ ,תינש ופסאתנ האצרהה ירחא
 תדמועה הדובעה לע ןודל ידכ ללכבו ידימת שדח
 הפסאה תא חתפ גרבנליא .ז רמ ונלש ר״ויה .תושעחל
 הדובעל םתוא ארקו םירבחה לא הנפ םימח םירבדבו
 .וננויער תבחרה דעב םג ךכ י״ע ונתדוגא תחרפה דעב
 תנווכמ התיהש ,דלפנמולב ׳חה לש האצרהה ירחא
 םינוש םיחוכיו ירחאו ונתדובעל עגונב איה םג
 לועפל האציו ונלצא םישדח םירבח הברה ומשרנ
 .הנש יצח לש ןמזל הפי וחכש ,שדחה דעוה תריחב
 הירכז :שיא העבש רפסמב ןמקלד םירבחה וילא וסנכנ
 השרומו ר״וי ןגס — שיפפלק קחצי .ר״וי — גרבנליא
 יקסבונמלק בקעי .ריכזמה — שטיבנילק ןרהא .תוברתל
 ."יחרזמה ץולח ןרק" ינינעל השרומו ריכזמ ןגס —

 .סקופ בקעי קחציו קסארג ןרהא םייח

 רשי רשקב תודמועה תונוש תוטלחה הלבק הפסאה
 תשגל תבייחמה הטלחה םג ןהיניבו דעוה תולועפ םע
 הלהנהה תבוטל םירבחה תאמ סמה תיבגל דימו ףכית
 םיינמז־דח םיקרמ ףלא :םיעבקנה םימוכסב תישארה

 .שדוח לכל קרמ םיתאמו

 לודגה שרדמה תיבב רבכ התיה 'א םויב תרחמל
 אלמ היה םלואה .לכל הסינכה תושרב תיבמופ הפסא
 ןינעש ,יחרזמ אשונה לע םאנ דלפנמולב ׳חה .םישנא
 תא קזחל וליעוה וירבד .םיעמושה להק לכ תא

 !יחרזמה לגדל חפס,דלו ימואל־יתדה שגרה

 !ראוב ךורב

 ןיטשתזב לארשי ד ןואגה ברה לש ואובל)
 (קסנולפד ד״באה א״טילש

 27.6.1934 "הביתנ״

 םיריהזמ ,ונצראו ונמע לש היחתה תודלותב
 .הנידמה הינלופב םיקהבומ םינבר לש תומש םיצצונו

 םרזה ףחס אל תועודי תוביסמ .םרפסמ בר אל םנמא
 תישממה הדובעה ךותל הינלופב םינברה תא ינויצה
 םירבעמ ופדרנ תונויצה םוחתב וסנכנש הלאו י״אב
 תינויצה העונתה ךותל סנכהל זוע ואצמש הלאו .םינוש
 םינברה תורוש ןיב .הבורמ בל ץמוא תמאב וארה
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 ססונתמ ,הינלופב הליהתלו חבשל םסרפתהל וכזש ,וללה

 ןיטשנרוב לארשי ׳ר ןואגה ברה רקיה ונרבח לש ומש
 .א״טילש

 לארשי תיחתל ושפנ .חא ןתנ וימי תורחשב דוע
 תיחרזמ תינויצ תילארשי־ץרא הדובעל בציתהל וצראב

 הדובע רמוא ולוכ ,שפנו בלב ןויצ בבוח ועבטמ .הרוהט
 .ץראהו םעה ןעמל הלועפו

 יזכרמה דעוב תחא הדובע ימוחתב ונחנאו ינרוכז
 לש םינושארה הינצינ טובנב זא .הינלופב יחרזמה לש
 םירבדמה ינושארמ ןיטשנרוב •י ׳ר ברה היה ,ונתעונת
 עדי אל .םידסימהו םירדסמה ,םיקיסעמהו םיקסועה

 .הלטבו תואל

 תיתדה תודהיה ןוגראב עיקשה וצרמ לכ תא
 ונא םאו תיזחה לכ לע חילצהו ,הינלופב תימואלה
 שי הברה ,םייחרזמ לש הרוצב הנחמ םויכ םיאור

 .ונובשח לע ףוקזל

 תונונש ויתורמא .הפטהב אלפנו הרותב לודג
 ןויצל ,הדועתלו הרותל תד־שא תובהל בצוח ,תודודחו
 םיצצונה ויתונויערב ויעמוש תא יבש חקול .םילשוריו
 תאו םיאלפנה םיירלופופה וימואנב ,םיבבלמהו םיפיה

 .וידיב חילצמ ׳ה השוע אוה רשא

 אלש םייחב הנפ לכ ךל ןיא .ועבטמ ןקסע
 ־גרוב ברה לש ותוליעפו ותונקסע תותוא הב םירכינ

 .תויסנכ יתב ,תובישי ,הרות ידומלת דוסיב .ןיטש

 ותונקסע תרכינ לכב — רכו ח״מג תופוק ,תואווקמ

 .רצי תורוצנו ,הברה

 ןקסעכ תיסורה תודהיב םג עודי ןיטשנרוב ברה
 ימיב האלתה תונשבש ,םייחה תוכילה לכב ץורח
 בר ותויהב ,םיניארקואה םינמטאהו ןיקיתו הרוילטפ
 םידוהיה תבוטל הברה לעפ ,בויק ךלפב אקנימק ריעב

 •תוטיחשו תוערפ לש בצמב ויהש

 יתלבה תידרחה העונתה ןוגראב ףתתשה בויקב
 ישארה ברה דמע השארבש — ,״תודחא״ תיתגלפמ
 הדעובשו א״טילש ןוסנורהא ׳ר ברה ,ביבא־לת לש
 .ןמכוה ,יקסבוקשלא ,ןמרב ,םינברה ופתתשה יזכרמה
 ץיברה םשש ביילוקינב ותלועפ תרכינ ךכ רחא .דועו

 .הצורחה ותונקסע תא הארהו םיברב הרות

 ,ט״פרתב רואל אציש ׳"לארשי םרכ" דמחנה ורפס

 בותכ איהו ׳דאמ ןינעמ שורדו הפטה ףוצר וכותש
 ץיפנו ריבכ םשור השע השוטלו תפטוש החצ הפשב

 .ותובישח בורל הרהמ

 ונצראב תורעתהל הכזת !לודג בר ךאוב ךורב
 ירפמ תונהיל ונא םג הכזנו ןנער חרזאכ ךשפנ תאשמ

 •ץראב הכרבל היהו ךתונקסעו ךתפטה ,ךתרות

 ,ט .פ .כ

 :תכרעמה תרעה

 ׳.עו־סבי ׳ךונבלה תיב״ב ץיבוניצ .ח וח י״ע ובורב טקלנ הז רעשב רמוחה

 םהינשל הנוחנ תכרעמה תרוח .רנזבפ ןמלז רמ לש ביואה





 יעיבר רעש

 תוחור
 תושדח
 תובשנמ
 ריעב





 ןופיסוי לאקזחי

 קסנולפב הנושארה התיבשה

 תוערפו תיסורה הכפהמה תונש — 1904—6 םינשב
 ¬ורזל ידוהיה רעונה ומצע ךילשה ,רימוטי׳זו בונישיק

 וחיטבהש ,תוינלופהו תויסורה תוינכפהמה תוגלפמה תוע
 וארקו תוימשיטנאה לוסיח תא ןהלש תומארגורפב
 ידוהיה בוחרב םג ומק אוהה ןמזב .םימע תווחאל
 .וללה תוערואמה בקע ודסונש ,"ןויצ ילעופ״ו "דנוב״ה

 התיהש יפכ וזכ החלצה התיה אל ןויצ־ילעופל
 ־גורפב — רעונל םוסקל המב היה ןורחאל .דנובל
 לש המארגורפהש ןמזב וב .ולש תינויצולובירה המאר
 םידוהיה תייעב ןורתפ תא החיטבה רשא ׳ןויצ־ילעופ
 רתוי תטשפומ ,דתיה ,לארשי ץראב ידוהיה לעופהו

 .םיידוהיה םינומהה יניעב

 התיה ונלצא .קסנולפ ונריע .דתיה ןפוד תאצוי
 תיראלופופה תיטסילאיצוסה הגלפמה ןויצ ילעופ תגלפמ
 םיכרבאה וקיזחה שרדמה־יתבב .םהה םימיב רתויב
 ירוחב .ארמגה יכרכל תחתמ תיטסילאיצוס תורפס
 ךורא רעיש ילדוגמ ,הדמול ,אנליוומ ורזחש ,הבישיה

 ־ובירה ךרדכ ,םינוש םיעבצב תויסור תוצלוח םישובלו
 .הכיפהמה תונויער תא םתא וציפהו ואיבה ,םירנויצול

 .ןירג (דוד) ה׳צבוד לש ותגהנהב צ״עום תעונת המק
 םימאונה תא תובורק םיתעל חלש השראווב דנובה זצרמ
 .צ״עופ לש הדוצמה תא שובכל ידכ ולש םילועמה

 ־תיב רמימלא לע םילוע ויה הליפתה ירחא תבש ידמ
 דנובהמ םאונו ןידג ה׳צבוד — ןהכ קחצי לש שרדמה

 .םירעוס ויה םיחוכיווהו

 ,הרבסהה תמחלמ הלהנתה דבלב םימואנב אל

 תויטסילאיצוסה תוגלפמה עיפוהב .םישעמב םג םא יכ
 םהייח יאנת רופישל תוינכת עיצהל וצלאנ רוביצה ינפל
 לע םהה םימיב דנובה זירכה רבכ ןכאו םילעופה לש

 .תונגפה ןגריא םגו תודחא םירעב תותיבש

 הל ואציש ,םידגבה תיישעת זא הגשגיש ונתרייעב

 םידיריל םיעסונ ויה םיטייחה .הביבסה לכב ןיטינומ
 תונקל ונריע לא ואב םיקחרממ םג .םתרוחס תא רוכמל
 קסנולפ לש הרוחסה יכ ,היסורמ וליפאו םתרוחס תא
 רואמ ודבע םילעופה .השראווב רשאמ הלוז התיה
 דע וליפא — ישימח םויבו .הלילה־תוצח דע רקובה
 .ודבע אל םירהצה־רחא תבש ברעב ירהש ,הלילב עברא
 הכשחה תדר םע ,ףרוחה תנועב דוחייב ,תותבשבו
 2 דע דובעל םיבשיתמ ויה ,םיירהצה ירחא 4 העשב

 :םועז היה הדובעה־רכשו .תאז השרד הנועה .הלילב

 תורגנה עוצקמב היה המוד בצמ .תוומל אלו םייחל אל
 ־אשמ להנל וליחתה צ״עום לש םחוכ־יאב .תורלדנסהו
 :תועש 12 לש הדובע םוי לע הכאלמה־ילעב םע ןתמו

 .ברעב עבש דע רקובב 7 העשמ

 ¬רפה בקעב הנגהה ונריעב הנגראתנ איהה הפוקתב

 ¬לופה .ןילופ ירעל תיסורה הביבסהמ וטשפתהש תוע

 .הנגהה .םידוהיה תא דודשל תונמדזה ושפיח םינ

 .ריעהמ םירוחבה ירוביגו זירג לש ותיב דמע השארבש

 .הביבסה לע םתיתח תא וליפהו צ״עופל םלוכ וכייתשה

 ־ינתונ לע ץוחלל רשפיא ןוגראה ידיב היהש קשנה
 .םידוהיה םילעופה לש םהייח יאנת רופישל הדובעה

 ,צ״עום) םה דציכ ויבהל םינמואה ולכי אל הליחתב

 "םייוג״ה (שדוקה־ןושלב םירבדמה ,שרדמה־תיב יכרבא

 םהל ודיגי ,תושירד םהל וביתכי ,ןלצל־אנמחר הלאה

 ¬עופה ושעי המו .םילעופל םחיתהל םהילע דציכ תועד

 תונב םע םהל ולייטי ?הנלבקתת םהיתושירד םא םיל
 -יגתונ ןיב ןתמו־אשמה .םוקי אל הז רבד ז ץיבוקובה לע

 הרייעה .הצרפ התיבשהו תואצות לכ הלעה אל הדובעה
 םהל ומק .ונתוא ובירחי םיתבושה" — .החקרמכ התיה
 תא ונדגנ םימיקמ םהו דובעל םיצור אלש לטב־יכלוה
 םימייאמו םיכלהתמ םה .םעל האב הרצ .םילעופה

 .הכאלמה־ילעב תולוק ילוקב ונעט — ״דיב קשנב ונילע

 ¬אלמה ילעב לש תונשלההו בר ןמז הכשמנ התיבשה

 ־יתבב ושבח תונוטלשהש ים*לע־ףא .םרח ולעה הכ
 הפ יכ .טועפ רבד לכ דעב ריביסל ושריג וא רהוס
 גוצרסאו .ןירג רודגיבא .םיתבושה לש םלזמ םהל קחיש

 .ןוטלשהו הרטשמה םע םירשק םהל ויה ןיטשרובו

 .םיתבושה ןעמל חק הרצונ ,םויל םוימ ערוה בצמה

 התיבשה יכ ןעי .דנובה תארשהב התיבש״יריפמ םג ויה
 ירחא תבשב םעפ .שרדמה־יתבב ולהנתה תובירמהו
 שאר .השטבייל שגפנ לודגה ג״כהיבמ ותאצב ,החנמ
 ־ןותמו םיתבוש תצובק םע ,םינמואה םעטמ םירבדמה

 •םפשמ — תואצותהו תוכמל ועיגה גישו־חיש

 העפשה םיתבושה ירוהל התיה רבכ יתשגדהש יפכ
 בר ןמז טפשש ,ץיבוכל טפושהו תונוטלשה לצא ,דבר
 תידוהיה היסולכואה לכ תא בטיה ריכה .קסנולפב
 ־ילעופ לש ןוחצנה .םיתבושה תבוטל רמגנ טפשמהו

 .לודג היה ןויצ
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 ורזח רשאכ .הרות־תחמש לילב םייקתה טפשמה
 ־קספ םע םיתבושה ורזח תופקההמ התיבה םידוהיה

 .חמשמה ןידה
 .םיירוביצה םייחב המלש הכיפהמ ללוח ןידה־קספ

 אל הלחתהב .7 דע 7־מ דובעל וליחתה םילעופה
 ¬תהו ועגרנ טאל־טאל ךא ׳הכיפהמל םינמואה ומיכסה

 ןמזה .וללה םייונישהמ תלעות קיפהל םמצעב וליח
 ויה ,הדובעמ םייונפ ויה רשאכ ,םיברעב .םדיצל דמע
 וא םידיגמ לש תושרד עומשל שרדמהדויבל םיכלוה
 וליחתה ןמזה־תצורמב .ך״נתו עובשה תשרפ תא דומלל
 תא ולעה םישדחה הדובעה יאנת יכ ,םיתבושה תא ךרבל

 םיאצוי ויה ,הדובעה רמג םע םילעופהו .הדובעה־ןוירפ
 תא ודסי .(ריעב םילויטה תרדש) ץיבוקובב לייטל
 תישפוח התיה הירפסה םלואל הסינכה ."רואה" תירפס

 .םולשת אלל רפס לואשל לוכי היה לעופ לכו

 םע םילייטמ ויה תודבוכמ תוחפשממ םירוחב
 דע בשחנש רבד ,תודבכנ תוחפ תוחפשממ תונב
 ךותמ .תוסחוימה תוחפשמל הפרחלו וויזבל אוהה ןמזה
 ,םירשכומ םירוהב טלבתהל וליחתה םילעופה רוביצ

 תנמ לע אלש םילעופה ויב תוברתו הרות וציפהש
 .הנושארה התיבשה תואצות ויה ולאכ .סרפ לבקל

 ונתרייעב הינשה התיבשה

 ־תיבב .לודג תסנכ־תיבו שרדמ-יתב 3 ויה ונתרייעב
 חסונב וללפתה שרדמה־יתב תשולשבו לודגה תסנכה
 חסונב וללפתה םידיסחה לש ךעלביטשב קרו זנכשא
 ויה םהב יכ ,שרדמה־יתב תשולשב ודמל הרותו .דרפס
 תומש הלאו .ףרוחב םח םש היהו םירונתה תא םיקיסמ
 ,ותוא ונב חמצ תחפשמש ,ןשיה שרדמ־תיב :שרדמה־יתב

 בורש ,ימדקה שרדמה־תיבו ןהכ השטיא לש שדחה
 םתסו הלגע־ילעב ,םילבס ,הכאלמ־ילעב ויה ויללפתמ

 "םדא־ייח" בירעמל החנמ ןיב םידמלמ ודמיל םש ."דמע"

 די-לע םימנמנמו םיבשוי ויה םידוהי .עובשה תשרפו
 שרדמהרחיבב .הרות ירבדל םבישקהב ,קסומה רונתה
 שרדמה־תיבבו םיתב־ילעבו םידיסחה בור וללפתה ןשיה
 םיליכשמו הרות יעדוי םירישע םיתב ילעב — שדחה
 שרדמה־יתבל םג ורדח וויצ־ילעופ .האנ שובל ילעב
 ־ידמול ולקתנ םא היהו .הרות־ידמול םג םהיניב ויהו
 לכימל הלאשב ונפ ,השק היגוסב םהידומילב הרותה
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 םג ויה .ץיברוהל וא רצינש לאיחיל וא גרבנטוס
 תא ודמילו םהלשמ רדח םהל היה אלש םידמלמ
 רכוז ,םהמ דחא .שרדמה־יתבב תווצמו הרות םיכרבאה
 הז .תאזה המישרה תא בותכל ינאיבהש אוה ,ינא
 ןורהא השמ ׳ר ינשהו ןיטשרבליז השטיא לאוי ׳ר היה
 רקי־ילכ — יאקסנולפ ןתח היה ןורחאה .גרבנזור
 .ויתועדב םדקתמ םגו תולוכשא־שיא ,גלפומ ןדמלו
 ידוהיה .ןירגו רצינש ,חמצ ידלי ונמינ וידימלת םע
 וירחא ריאשהו חומ־תקלדמ וימי ימדב רטפנ אוהה

 .םידלי העבראו הנמלא

 יסנרפ ןיב ריעב רעוס חוכיו היה ןמז ותואב
 יסנרפ .(ןרעקיט) תינלב יונימ רבדב ,ןויצ־ילעופו ריעה

 ,הסנרפל הקוקז התיה אלש תחא השאב וכמת ריעה
 םגו ,הסנרפל הקוקז התיהש הנמלאב וכמת ןויצ־ילעופ
 ־ילעופו ריעה יסנרפ ןיב הבירמה בקע .רתוי היואר
 היה הרייעבו הווקמה דיל תורמשמ ודמעוה ןויצ
 ¬כוותמה ןיב ויהו הז אשונ לע וחכוותה םיבר ."חמש"

 ףוסבל .םידדצה ינשמ םיכמותה תא וביהלהש םיח
 תא ונימו םיקדוצ ןויצ־ילעופש ריעה־יסנרפ וענכוש

 .ןויצ־ילעופל רכינ ןוחצנ היה הז .תינלבכ הנמלאה
 ־ילעופל הנופ עגפנ לכ היה הלאה תונוחצנה ירחא
 .םיתבה־ילעבו הכאלמה־ילעב לע םדחפ לפנ יכ .ןויצ

 ןיבו תיב־קשמ תדבוע ןיב ךוסכס ררועתה יכ היהו
 ¬בועה ונגראתה םתמזיב .צ״עופל ונפ דיימ ,תיבה־תלעב

 •תולעבל וחלשנ םיבתכמו .דרפנ יעוצקמ דוגיאב תוד
 ןהלש םידוריה הדובעה״יאנת תא רפשל העיבתב תיבה

 ויה תואצותהו (הלמשו לכוא אלא היה אל רכשה לכ)
 לש הבוריס ללגב הדובעה הקספוהש םירקמ ויה .תובוט
 תדבועלו .תלעופה לש הדובעה־יאנת תא ןקתל הדיבעמה
 ידליש םירקמ םג ויה .המוקמב דובעל ןתינ אל תרהא
 .התמחלמב התוא ודדועו תדבועה דצל ובצייתה דיבעמה

 טאל טאל ךא .רבדה תא ןיבהל ולכי אל םידוהיה
 .דיבעמל דבוע ןיב םישדחה םיסחיל ולגרתה

 דוד .חמצ המלש ולע .ץראל הילעה הלחה םייתניב
 תחפשמו הנשבכ .ביוט םיחאה ,ץיבוקבל המלש ,ןירג
 -תוצראל הריגה םג התיה .םירחאו רגירק ,קיזייא

 דעו הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ןמל .תירבה
 רתוי דוע םיבר .לארשי־ץראל לודג קלח עסנ 1920
 בור .ץראה תוניפ לכב םירוזפ םה אלהו כ״חא ולע
 ןברוח םע ךא ,הצרא תולעל וקקותשה קסנולפ ידוהי
 םידדוב קרו קסנולפ תליהק םג הברחנ הפוריא תודהי
 .תירבה־תוצראל ורגיה וא ץראל ולע םייחב ורתונש

 .קסנולפ תליהק לע ללוגה םתסנ ךכ

 קסזמפב (!ו צ ־דעמ — "םראפ רםס״ברא עשמארעאמעו-דאיצאס עש־דיי פאר.ס.־ דש םירבח תצובק



 ןייטשלקניפ ריאמ

 הנושארה םלועה־תמחלמ ימיב

 ןייטשלקניפ ריאמ

 חינהל היה השק וכל םדוק םירופס םימי דוע
 לע רפסל ובריה םינותעה ,םנמא .המחלמ ץורפתש
 ןיב דוחייבו תולודגה תומצעמה ןיב םיסחיה תפרחה
 ,ובייאראסב חצרה תובקעב האבש ,הירטסואל היסור
 ףוס" .יניצר ךכ לכ אוה בצמהש ןימאה אל שיא ךא
 יארוק םידוהי ונעט ,"הרשפ לש ןורתפ אצמיי ףוס

 ומוקמ לע לוכהו אצמיי אלש רשפא יא" ,םינותע
 ¬יתמהו ,הארנכ אצמנ אל ןורתפה םלוא ."םולשב אובי

 עובשה עצמאב הטשפ רשאכ .העשל העשמ הרבג תוח
 ¬בש ץיקה תונחמ תא בזוע יסורה אבצהש ,העומשה

 ,םירעב דשא ויניטקרסקל רזוחו ןילדומ רצבימה תביבס

 תא םיעבשומה םיטסימיטפואה ןיידע וחינה אל זא םג
 םשור תושעל אבה קרס םויא וא ןורמת והז" .םקשנ
 תבשב ישימחה םויב ,הנהו .ונעט ,"דגנכש דצה לע
 ¬ובמ םישנא .ריעב המוהמ .יללכ סויג :םערה םיערה

 םיסוס לע םיבוכר םירטוש .תוצוחב םיצצורתמ םילה
 תא קיעזהל ידכ םיכומסה םירפכה לא הרהדב םיאצוי
 יללכ סויג .תוקפסל םוקמ ןיא םעפה .םיאולימה ילייח

 -ללחב תאשינ תאזה הלמה .המחלמ — ושוריפ
 בצייתהל םיסייוגמה לע .דחפו המיא הליטמו ריוואה
 הרייעה לא תולגעב ורבעוי םשמ זוכירה םוקמב דיימ
 ־אנ יקסנייאוו״ה לש ובשומ םוקמ ,םי׳צורקאז הכומסה
 ריעה יווצק לכמ .םיאולימה־ליח לע הנוממה "קינלא׳צ
 וזראנש םהיצפח־תורורצ םבג לעו םיסייוגמ םירהונ
 .םיכוב םידליו םיבורק ידי לע םיוולמ םה .ןוזפיחב

 ןמזל םלעיהל בטומש םבשחב ועיפוה אל םיטעמ קר
 תוקעצ לוק .העיגה הדירפה תעש .םעז רובעי דע המ
 -ייוגמב םיציאמ םירטושה .ללחה תא םיאלממ יכבו
 לא העיגהב .הזז הכוראה הריישה .והתשי לבל םיס
 ,םיסייוגמה םיצפוק השראו בוחרב לודגה תסנכה־תיב
 .המינפ םיצרפתמו תולגעה ןמ ׳םירצונ םג םהיניב

 תותלד .הפל הפמ ןיע ףרהכ אלמתמ תסנכה־תיב
 .לודג יכבב ץרופ ולוכ להקה .תוחתפנ שדוקה־ןורא

* 

 טאל םירזוח וליחתה םייחהו ןושארה עוזעזה ףלח
 םויבו ׳ג םויב ,עובשב םיימעפ .ליגרה םלולסמל טאל
 םירפכהמ םירכיא .המימי םימימכ קושה םייקתמ ,ר
 ריעל םיאב תופיה םהיתובכרמב תוזוחא־ילעבו םיכומסה
 .םהיתוינק תא ךורעלו םהיתודש תבונת תא רוכמל

 ,םהיתושנ תולגעב תובשוי םמוקמבו םירדענ םיבר
 :םיחנאנ םידוהי .תוכשומה תא ןהידיב תוקיזחמה

 תוטעומ תיזחהמ תועידיה ."םיקסע ןיא ,שלח ןוידפ"
 .הוולשו טקש הביבסבו ריעב .רבד תורמוא ןניאו

 תורשע המכ לוכה־ךסב ,קוחר וניא לובגהש יפ־לע־ףא
 רשפא .ןיעל הארנ וניאו טעמכ אבצ ,םירטמוליק

 םולח וא ןוימד ירפ אלא הניא המחלמהש בושחל
 ,רקובב םכשה ,דחא ריהב תבש םויב הנהו .תוהלב
 .המחלמה תא ריעה יבשותל שיחמהש והשמ הרק
 ¬ילט םע םידדוב םידוהי ,םדאמ םיקיר ויה תובוחרה

 ¬תפ .תסנכה־תיבל וכלה םייחש־תיבל תחתמ םהיתות

 והועמש אלש םוזמז ,רזומ לילצ הזיא ועמש םוא
 המ" םמצע תא ולאשו םידדצל ולכתסה םה .םלועמ
 תא ומירה םה .רבד ואר אלו "זאב הז ןיאמ ?הז
 םילוכתה םימשה עקר לע םיאור םה הנהו םהישאר
 הז ןיאו .ריהב םוח ועבצו ול רעס תרוצש והשמ
 ¬טבבו טקשב ,טאל טאל םדקתמ אלא םוקמב דמוע
 עימשהש אוה הז רבד ןכבו .קפואב םלענש דע ,הח
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 ןמז ינפל וארקש ורכזנ םידוהי .רחמה םוזמיזה תא
 ¬מה םינמרגהש ,םירחא יפמ ועמש וא ,םינותעב המ
 ."ןילפצ" ואיצממ םש תא אשונה ,הזכ סייט־ילכ ואיצ
 אלא דוע אלו ,םילודג םיקחרמ סוטל לגוסמ אוה

 .םיצורש ןאל ונווכל רשפאש

* 

 וניא "בנג הינופ" םידוהי ושחלתה אוהה םויה לכ
 דדומתי דציכ ;ףואנלו הרכשל תותשל אלא עדוי
 םיסורה ולחנש הלודגה הסובתה זאמ ?םינמרגה םע
 רומג לוזלזב םידוהי וסחייתה ,ןפאי דגנ םתמחלמב
 "שטייד״ה יכ ונימאה הדימ התואבו תיאבצה םתלוכיל
 התיה בושו םיטעמ םימי קר ופלח .לוכי לכ אוה
 דחאב .וז םתנומא תונוכנב חכוויהל תונמדזה םהל
 יבשות ינזואל ועיגה ,ינלופה ויתסה לש םיפיה וימימ
 ,עגרל ףא וקספ אלש ,םיקוחר םימער לש םידה ריעה

 קסנולפ ידוהי .דחא ךשוממ םער והזש היה המדנו
 םימשה .םימערה ידה ןייאמ ,רבדה רשפ תא ועדי אל
 רובעכ קר .ןנע לש ןמיס ףא םהב ןיאו םיריהב
 לודגה ברקה ידה הלא ויהש ריעב עדונ םימי המכ
 לחנ הז ברקב .תיחרזמה היסורפב גרבננאט דילש
 םיפלא תורשע •רתויב השקה ותלפמ תא יסורה אבצה
 םימגאב ועבט וא וגרהנ ראצה לש הידראבגה ילייחמ
 םשארבו שיא ףלא האממ הלעמל ,םרתיו םיירוזאמה
 סבומה הנחמה ידירש .יבשב ולפנ ,םילארנגה לכ
 — ונריעל םג ועיגה םקלחבו רבע לכל ורזפתה

 םהילע רבעש הממ דחפה םהיניעבו ,םייולב ,םיעורק
 םבבודל היה השק ,וקתש םה .רפסמ םימי ינפל
 ןיינעה" :רמאו זיעה דחא קר .םהיפמ הלמ איצוהלו
 :ודדותסה םידוהיו ."םינמרגל םהל לכונ אל ,דובא

 ."דובא ןיינעה — הליחתכלמ ונרמא ךכ ןה״
 ,םייסורה תונוטלשהו םיטעמ םימי אלא ורבע אל

 ולחה ,יסורה םעה יניעב םמצע תא רהטל םתוצרב
 םימשאה םה םידוהיה ."םידגוב" לע תועומש תצפהב
 .בייואל יסורה אבצה תודוס תא םירסומה םה :לכב
 תינכות ינולפ ידוהי לש ןיליפתה קיקשב ואצמ הנה
 :תרחא "הדבוע" ירהו ,םיסורה ירוציב לש תקייודמ
 ...וב ואצמו תידוהי היוולהב םיתמ־ןורא וחתפ םילייח"

 ואצמ הלא םידב־ירופיס ."ץפנ־ירמוח לש הלודג תומכ
 ־בואה ברקב דוחייבו יסורה אבצב תבשק ןזוא םהל
 תנווכמה הידב לכ תטילקל הרשכוהש ,תינלופה היסול
 תייוורו הסוחד םואתפ התשענ הריוואה .םידוהי דגנ
 רהמ שיח תונוטלשה ורבע םיזמרו תושיחלמ .לער
 תונווכמה תונושארה תולועפה תחא .שממ תושיגנל
 ינש .שידייב תונותעה תעפוה רוסיא היה םידוהיה דגנ
 היה םקלחש ."טנעמאמ״ו "טנייה" םילודגה םינותעה

 האמה תליחתב תינלוסה תודהיה תומד בוציעב בר
 .םיארוק לש בחר גוח ונריעב םהל היה ,תיחכונה

 ויה — םיגחו תותבש יברעבו ׳תורשע — לוח ימיב
 הנהו .רכומה ידימ שממ םיפטחנ םהמ םיספט תואמ
 םלועהמ הקתונ וליאכ ריעהו םיגותעה תעפוה הרסאנ
 .םייזעול םינותע לע םייונמ ויהש ,ריעב םיטעמ .ןוציחה
 שחרתמה לע דיחי היצמרופניא רוקמ התע ושמיש

 .לודגה םלועבו תותיזחב
 תוקוחר תותיזחב .התביבסבו ריעב ררש טקש
 השראו דע ועיגה םינמרגה .םישק תוברק ולהנתה
 .הינש הסובת םיסורה ולחנ תיחרזמה היסורפב .וגוסנו
 תמועל •לשימשפ דיל הרמ תוקבאיה הכשמנ היצילגב
 ןיא וליאכ ,הוולשו טקש — התביבסבו ונריעב תאז
 קר .הארנ וניאו טעמכ יסור אבצ .םלועב המחלמ
 .תמלענו תדדוב הגולפ וזיא העיפומ תוקוחר םיתעל
 .טקשה קספנ עתפל .התעפוה רשפ המ עדוי ןיאו
 לכ .םילייח לש בר ןומה ריעה האלמתנ הליל ןיב
 םיכורא םירוט תואלמ ויה הילא תוליבומה םיכרדה
 בצקב קומעה יוותסה ץובב ודעצ םה .ףוס םהל ןיאש
 אצמנה בידאה תארקל ,ריעב בכעתהל ילבמ זרוזמ
 ידה ועיגה תרחמל .יסורפה לובגה תברקב םש יא
 .םיתבה תא דיערה םיחתותה םער .םינושארה ברקה

 םייטרפ םיתבב תוריד .םינושארה םיעוצפה ועיפוה
 םמוי םורזל ופיסוה םיפסונ םידודג .םילוח־יתבל וכפהנ
 לש תיסופיט הנומת — םדא בורמ התמה ריעה .הלילו
 זאו ברקה ללותשה םימי עובש .תיזחה ירוחאמ ריע
 לש קחרמב המקמתה תיזחה .םת ברקה .הממד הררתשה

 .ריעה ןמ םירטמוליק הרשע

♦ 

 רומחה רטשמה .םילק םניא תיזחה ירוחאמ םייחה
 .לעשו דעצ לכ לע ויתותוא ןתנ המחלמ בצמ לש
 םינש הזמ ריעב תשרשומ התיהש ,הליגרה הרטשמה
 ןמ ירמגל הדמעוה ,היבשותמ דחא לכ הריכהו תובר
 הרטשמ הספת המוקמ תא .והשלכ דיקפת אלל ,דצה
 .םנאדנמוקה ,ריעה לש יאבצה דקפמה השארבו תיאבצ
 הלילהו ברעה לש תורחואמ תועשב תובוחרב העונתה
 רקיעבו תוכומסה םירעה םע רשקה .הרוסא התיה
 ¬וחסה תא םיאיבמ ויה הנממש .הלודגה השראו םע
 תלבקב ךורכו לבגומ היה ,תויונחל תושורדה תור
 םיישק ויה םלוא ,לדג ןוידפה םנמא .דחוימ רתיה
 דרי ףסכה דרע — םייתניבו .השדח הרוחס תקפסאב
 ־ירטש םיאלמ םיסיכה" — ונעט םידוהי .םיאלפ
 בג םידוהי דגנ התסהה .*הקיר ,טעמכ .תונחהו ףסכ
 תועיגפ לש םירקמ יברתנ .הלש תא התשע איה

 :תומימתב םילאוש םילייחו שי .םיפודיגו תונובלע
 םידוהד םירקמ ויה ז *ןמרגל היסור תא םתרכמ המל"
 .תולוגנרת המכ תונקל ידכ םיכומס םירפכל ואציש
 — המימי םימיכ םכרדכ — הזב אצויכו םיציב
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 .בייואל תועידי תריסמב ומשאנו חצר תוכמ וכוה ,ורסאנ

 התיה המחלמה לש הז בלשב יכ תודוהל שי םלוא
 /׳קוח״ו "תעמשמ" םילמל תמייוסמ תועמשמ ןיידע
 תיל" לש בצמל ונעגה םרט העורפה התסהה תורמלו
 .ךכ לע םידיעמה םירקמ ינש םירוכז ."ןייד הילו ןיד

 ,ןמסאק דוד ׳ר בשי הליפתה רחא תבש לילב

 .ןחלושה דיל ותחפשמ םע ,הידבכנו ריעה ירישעמ
 ךורעל וילעש עידוהו ןיצק סנכנ ,תלדב הקיפד העמשנ
 ועדי ,םנמא .ולהבנ ותיב ינבו דוד ׳ר .הרידב שופיח
 הלולע המחלמב םלוא ,רוסא רבד םוש םלצא ןיאש
 .ןרעשל ןיאש תונכסו תורצ םורגל תוכבתסה לכ

 .הרומח ,דתיה וינפ תעבה לבא ׳ידמל בידא היה ןיצקה

 ףוטח טבמ ףיעה ,רדחל .רדחמ תוריהמב ךלה אוה
 דמע ובש ,הדובעה־רדחל ףוסבל עיגהש דע ,םשו הפ
 וכותב רבנ ןיצקה ,חתפנ ןוראה .לודג הדלפ ןורא
 וסיכב םתוא םש ,ףסכ־ירטש רורצ אצמ ,בר ןוזפחב
 ¬ושארה המהדתה הפלחשמ .קלתסהו הלמ דיגהל ילבמ

 לע בתכב הדוקפ ללכ שיגה אל ןיצקהש ורכזנ הנ
 אלא התיה אל ותנווכ לכש וניבהו ,שופיח תכירע
 לע דוד ׳ר עידוה ברע ותואב .ועמשמכ וטושפ ,דוש
 םישופיחב דיימ וליחתהש םייאבצה תונוטלשל הרקמה
 תא .רסאנו אצמנ אוה םיימוי רובעכ .ןיצקה ירחא
 עדונ .םיפלק יקחשמב דיספהל םייתניב קיפסה ףסכה
 לעבו םייטלבה תוזוחמה דחאמ ליצא אלא וניא אוהש
 ןוראב" ראותב ליחתמה ,קהבומ יסורפ החפשמ םש
 ץלאנ דוד ׳רו הריקחה הכשמנ םיבר םישדוח ."ןופ
 ופוסב .םירקוחה ינפב העיבת דעכ עיפוהל םעפ אל
 ןודינו יאבצ ןיד־תיב ינפב ןיצקה דמעוה רבד לש

 .רסאמ תונש שולשל

 לייח .ינייפוא רתוי דוע ילוא ,ינש הרקמ ירהו
 ונוצרבש רמאו גנילרפש ןעשה לש ותונחל סנכנ
 םשו ןוראהמ םינועש המכ איצוה ועשה .ןועש תונקל
 םיעגר ךות .לייחל םתוארהל ידכ ןחלושה לע םתוא
 וליעוה אל .ןחלושהמ םינועשה דחא םלענ רפסמ

 שיא היה אל תונחב .ונניאו םלענ ןועשה ,םישופיחה
 .ןועשה תא בנגש אוה לייחהש היה רורב ,םדבלמ
 הז וליאו ןועשה תא ריזחיש לייחהמ שרד ןעשה

 תונחהמ לייחה קמחתה הבירמה ידכ ךות .םדהל ןעט
 לע ול רפיסו טנאדנמוקה לא דיימ ץר ןעשה .םלענו
 לש וינפ תא רכוז ךנה םאה" טנאדנמוקה לאש .הרקמה
 םא — ןעשה הנע — ןכ״ ז ״וריכהל לכותה ,לייהה
 — טנאדנמוקה רמא — בוט״ .״ותוהזל לכוא והארא
 .ריעב םיאצמנה םילייחה לכ תא םויה ךינפב איבא
 ,לבנה תא םהיניב אצמת םא ,חוטבו ךומס ךבל אהי

 העיגה םוי ותוא ."ול יופצה שנועהמ קמחתי אל אוה

 תרחמל .הקוחרה ריביסמ םילגר־ליח לש היזיביד ריעל
 ןוויכב עונלו ריעה תא בוזעל םהילע היה רקוב תונפל
 .םוקמ םפא דע האלמ התיה ריעה .הבורקה תיזחל

 ,הארונ תופיפצב תופצרה לע ובכש םיפייע םילייח

 תורמל ורדתסה תוגרדמה ירדחב ףאו ,הז די־לע הז
 הרשע־שמחל דע ברע ותואב עיגהש ,קזחה רוקה
 :תורצוצח לוק עמשנ עתפל .םפאל תחתמ תולעמ

 ,םהיתומוקממ הלהבב וצפק םימודר םילייח !הקעזא

 תא איצוהל ידכ תיב לא תיבמ וצר םילמסו םיניצק
 לש עתפ־תפקתה םאה ?הרק המ .הצוחה םילייחה
 םירדתסמ םיכורא םירוט .עדוי וניא שיא ?"ןמרג״ה
 רכיכה לא ,דחא ןוויכב םיענ םלוכו ריעה תובוחרב
 תורושב ודמעוה םש .ינוריעה רפסה־תיב דילש הלודגה
 ןעשה ודצל ,טנאדנמוקה עיפוהש דע וכיחו תוכורא
 ¬לוד םיסנפ םהידיבו םייאבצ םירטוש ינש םהירוחאמו

 םירטושה ,תורושה ךרואל טאל טאל ודעצ םה .םיק
 לש םימעוזה םהינפ תא םהידיבש םיסנפב וריאה
 ץמאתה ,רוקמו דחפמ דעור ולוכ ,ןעשהו םילייחה
 ,רבכ טרחתה ןכסמה ןעשה .בנגה תא םהיניב ריכהל

 .זפחנה והשעמ לע ,ןכמ רחאל ומצעב רפיסש יפכ
 היה םאה ? הרקמה לע טנאדנמוקל עידוה המל״
 אוהש דבלבו ןועשה לזאזעל דלייש ?יאדכ ןיינעה
 ".ותיבל רשפאה לככ רהמ םלשו אירב בושל לכוי ומצע

 ¬מהל חרכומ היה אוה .בישהל ויא השענה תא לבא

 תורוש ךרואל ויוולמ םע ךלה אוה ךכו .ףוסה דע ךיש
 תא אצמ אלש תודוהל ףוסבל ץלאנש דע ,םילייחה
 הדוקפ ףוס ףוס םילייחה ולביק תוצחל בורק .בנגה
 תביס םהל העדונ והשכיא .םתחונמ תומוקמל רוזחל
 םיבלכ רוקב תועש םתוא וקיזחה המלשבו הקעזאה
 תויסור "תוכרב״ב םתורמרמתה תא ועיבה םהו ,הז

 .ריינה לע םתולעהל ןיאש םיפודיגבו

 היצאסנס תאז התיה .סוטמ עיפוה ריעה ימשב
 והשמ ועדי םינותע יארוק ,םנמא .הנממ הלעמל ןיאש
 םיטעמ קר ךא ,הקינכטה לש הז שידח רצות לע

 ודמע .ונריעל לעמ עיפוה הנהו .םהיניע ומב והואר
 ¬רממ םילעפתמו הלעמ יפלכ םינפומ םהישאר ,םישנא

 .הדרחל םתולעפתה הכפה הרהמ דע ךא .םהיניע הא

 םואתפ .םיאלמ ויה תובוחרה .קוש םויב הז היה
 ¬יסרו וצפונ תויגוגז .םיתבה תא רידא ץפנ־לוק דיערה

 םילטומ ויה קסוטלופ בוחרה הצקב .ריוואב ופע םיס
 םיעוצפה ןיב .םיעוצפו םיגורה תורשע המדאה לע
 .ריעה ידבכנמ דחא ,ל״ז חמצ אבא ׳ר היה השק

 חפנ תבשב ישימח םויבו .תוומה רמ םע קבאנ םיימוי
 ?הזה רבדכ ןכתייה" ומהדנ ריעה יבשות .ותמשנ תא

 םיקוח םימייק אולה ?תיחרזאה היסולכואה דגנ תוצצפ
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 םיטקש םיחרזאב עוגפל רוסא םהיפלש ,םיימואלניב
 םישנא ונימאה ןיידע םהה םימיב ."תיזחה ירוחאמ
 תיזחב קר םיגרהנ ויפלש ,ןשיה גהונה "תויקוח״ב
 םה .םירשעתמו םיבוט םיקסע םישוע ףרועב וליאו
 תפוקת ,השדח הפוקת הלחה הנהש ןיידע ועדי אל
 אבצ דגנ קר אל תינפומה ,"תילאטוט״ה המחלמה
 תועובשה .ולש לאיצנטופה לכ דגנ םג אלא בידאה
 תופסונ תוצצפ .בצמה והז ,ןכא יכ וחיכוה םיאבה
 תונברקה רפסמ .תוכומסה םירעב םגו ונריעב ולפנ
 שומיש לע תונושארה תועידיה ועיגה הנהו .לדגו ךלה
 ¬ירחמ םיטרפ םיאלמ ויה םינותעה .םיליערמ םיזאגב

 תותיזחב םיזאגמ ועגפנש םילייח לש םלבס לע םיד
 והזכ םא" .ריעה לע ודרי דחפו וואכד .ןילופו תפרצ
 ."םוי דליי המ תעדל ןיאו ףוס רבדל ןיא ירה ,בצמה

 םיליגר ויהש םיריעצה ףאו םהיתבב ורגתסה םישנא
 ¬קסע םשל וא יוליב םשל תופוכת שגפיהל ןכל םדוק

 ׳דב דחא לכ רגתסהל תעכ ופידעה ,תירוביצ תונ
 םיסנכתמ םהמ המכ ויה תוקוחר םיתעל קר .ויתומא
 הרצק החישל הפשי יכדרמ ׳ר לצא םייברעה ןיב
 .םהיתבל םירזוחו םירזפתמ ויה דיימו ,אה לעו אד לע
 תיזחב תרבגומ תוליעפ הלחה ביבאה תליחת םע
 ¬למה ךלהמב דח הנפימ יכ ושיגרה לוכה .הירוחאמו
 ¬לוכיב ןיא םיסורהש םינמיס וברתנ .אבו שמשממ המח
 ¬ומש וטשפ .תנכוסמה תינלופה "הטילב״ב קיזחהל םת
 םתרבעהו םייתלשממ םידרשמו תודסומ יוניפ לע תוע
 הלבקתנ ונריעב םגו םימיה וכרא אל .היסור םינפל
 לכו םירטוש ,הלשממ ידיקפ !יוניפל ןוכיהל :הדוקפ
 םיזרוא וליחתה םוקמב תיסורה הבשומה ינב ראש

 םירופס םימי ךות ןכש ,בר ןוזפיחב םהיצפח תא
 שישיה םג היה םיבזועה ןיב .ריעה תא בוזעל םהילע
 ונריעל אב אוה יתמ .םירטושה ןקז ,בצניראטאט
 אוה .תאז ורכז אל םיגלפומ םינקז ףא .עודי היה אל
 ותוריש םותכ ,תמדוקה האמה תיצחמב ,הארנכ ,אב
 ןמזה ךשמב ךפה אוה .ריעה תא בזע אל זאמו ,אבצב
 םירומח דימת ויה וינפ .יאקסנולפה ףונה לש קלחל
 תוקוחר םיתעל אלא וחילצה אל ריעה ינציל ףאו
 ןקזל ול ,דתיה .ויתפש לע לק ךויח תולעהל דואמ
 לעב ריעב עיפומ היהשכ .הקיזומ :איהו תחא השלוח
 ¬יטנס יסור ריש עימשמו (הקניראטאק) הניגנ תבית

 ,בוחרל בוחרמ וירחא ךלוה בצניראטאט היה ילאטנמ
 םירומחה וינפ .תומוצע םייניעב בישקמו קוחרמ דמוע

 הנהנ אוהש וב היה רכינו ׳זא םיככרתמ ויה דימת
 ותונח דיל לספסה היה ותנוהכ םוקמ .הלודג האנה
 םש ,קצולפ בוחרו קושה תניפב ,רצינש אבא ׳ר לש
 .השק ההיה אל ותדובע .םויה תועש לכ בשוי היה
 תוקוחר םיתעל קרו ,רומג טקש בור יפ לע ררש ריעב
 היה דימת .ליגרה רדגמ אצויה והשמ הרוק היה
 .ונכ לע רדסה תא ריזחמו םוקמב עיפומ בצניראטאט

 לוכהו דורצה ולוקב קעצמ היה "הרבח .סידיוזאר"
 ריעב .םירבדו רמוא ילב םירזפתמו םיתייצמ ויה
 שיחכה אל ומצע אוה .ידוהי אצוממ אוהש ושחלתה
 ותנומאב דואמ קודא היה אוה .רבדה תא רשיא אלו
 דונע ,דעוצ היה ןושאר םוי לכבו תיבאלסובארפה
 היסנכה לא ותחפשמ שארב ,והזח לע בהזה תוילדמ
 תדוקפ העיגהשמ •ץיבוקוב בוחרב רשא הפיהו הנטקה
 וילע וימי בורעב ׳התע .לילכ ןקזה טטומתה יוניפה
 ...הנש םישימחמ הלעמל בשי הב ריעה תא בוזעל
 םעפב ,התעו םהמ דרפיהל ידכ םידוהי יתבל סנכנ אוה
 ןב רענ ותויהב .ידוהי אצוממ אוהש הדוה ,הנושארה

 רימהל ץלוא םישק םייוניע רחאלו "ףטחנ" שש
 דימת םירומחה וינפו הכב תאז ורפסב .ותד תא
 רובעכ בזעשמ .ץוצרו ףייע ,ןקז ידוהי ינפל וכפה
 -אטאט םא" — םידוהי ושחלתה ריעה תא םימי המכ

 םיסורה תטלש יכ ןמיס הז ירה ,ונניא רבכ בצניר
 ¬ופס תועובש אלא ורבע אל .הווה ךכו ".וצקל ברקתמ
 הירחאלו םינמרגה ידיב הלפנ .ןילופ תריב ,השראוו םיר
 רחאל דיימ .ונתביבסבש לודגה רצבימה ,ןילדומ —
 םהידמב םינושארה םינמרגה תא ונריע ידוהי ואר ןכמ

 .ריעה ךותל םיסנכנ םירופאה

 .הנש האממ הלעמל הכראש ,םיסורה ןוטלש תפוקת

 .המויסל האב

* 

 תדחוימ הביס לכ םהל ,דתיה אל קסנולפ ידוהי
 ¬למה תליחתמ .םיסורה תאיצימ םיצורמ תויהל אלש
 םהו אובת אוב םיסורה תלפמ יכ םיחוטב ויה המח
 ¬ילע אונש היה ינויצקאירה םיסורה ןוטלש .ךכל ופיצ
 ־הו שסוחה למסכ םהיניעב התארנ הינמרג ולאו םה
 ידוהי לש םהיתועידי יכ ,רמאיהל הנתינ תמאה .המדיק
 ויה אוהה ןמזב םינמרגה לעו הינמרג לע קסנולפ
 םינפ וריכה םתואש ,םידיחיה םינמרגה .ידמל תושולק
 ¬פכהמ םיינמרג םירכיא ויה .עגמב םתא ואבו םינפ לא
 םירכיא .ונריעל םיכימסה הנ׳זנו׳זי׳זדו ץיבומליו םיר
 האמ ינפל ןילופב ובשייתהש םינמרגה יאצאצ ,הלא
 םיאלקח .םיטקש םישנאכ םיעודי ויה ,הנש םישימחו
 ¬תה אל םה .תפומל םירדוסמ םיקשמ ילעבו םיצורח
 ופיסוהו םתסש תא וחכש אל .תינלופה הביבסב וללוב
 םוש^ש לומת קר וליאכ םיינמרגה םהיריש תא רישל
 םלוא .בטיה ונריע ידוהי וריכה םתוא .םשמ ואב
 .םולכ אלו טעמכ ועדי אל "ךייר "ה ןמ םינמרגה לע
 לע והשמ םיעדוי םה יכ םהל היה המדנש םידיחיה
 ןכו םירישעה ןיבמ םיטעמ ויה םינמרגה לעו הינמרג
 ץיקב תאצל םיגהונ ויה םירישעה .םיליכשמ לש ץמוק
 םרזוחבו .הירטסואלו הינמרגל םינוש אפרמ־תומוקמל
 ־ידאמו תסומל ןייקנהמ םירדסהמ תולעפתה יאלמ ויה
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 תא םעפ וארקש ,םיליכשמה וליאו .םיבשותה תוב
 הנממ טטצל ועדיו רוקמב תיסאלקה תינמרגה תורפסה
 הינמרג לע םיגשומ םמצעל ורצי ,הפ לעב םיעטק
 םהב היהש ,םינמרגה לש תוישפנה םהיתונוכת לעו

 .תואיצמה ןמ דואמ טעמו ןוימדה ןמ הברה
 ¬דחה םיטילשב ולכתסה ונריע ידוהיש ןיבהל לק

 ןיינעו תונרקס ךותמ םהיגהנמבו םהיתוכילהב ,םיש
 םהיתולעמ לע םיבורמה םירופיסה יכ ררבתה ,ןכא .בר
 .תמאה ןמ הברה םהב שי םינמרגה לש תובוטה
 ךא .ידמל םיבידא םגו םינקייד ,ןויקנו רדס יבהוא
 לש ינשה דצה הרהמ דע ררבתה תאז םע דחי
 המדנ רשאכ דוחייב ,םתושקונו םתוחישק :םייפוא
 ¬ופל םשלפב .תאז םהמ שרוד "דנאלרעטאפ״ה יכ םהל
 תא ,תאזה ץראה תא לצנל הרטמל םהל ומש ןיל
 לובג הצק דע ,אלמ לוצינ הב רשא לכ תאו היבשות
 םע דיימ .םהלש יתמחלמה ץמאמה ןעמל ירשפאה
 םכרדכו הזה'לוצינה ןוגריאב ולחה ונריעל םסנכיה
 הלעמל ןיאש תוליעיבו בר ץרמב תאז ושע דימת
 ¬מוחה לכ לש יאלמה םושיר וכרע לכ תישאר .הנממ

 םישורד תויהל םייושעהו םישורדה םייח־ילעב לשו םיר
 םירמוחה תשיכר — ןכמ רחאלו .יתמחלמה ץמאמל
 ¬בעה םשל םידחוימ םינסחמב םזוכירו םיימשר םיריחמב
 םידחוימ םידרשמ ומקוה וז הרטמל .הינמרגל םתר
 םבור ,ונריע ינבמ אלש םישנא ודמעוה םשארב רשא

 .םידוהי םלוככ
 ¬ותהו לועפל ליחתה אילפהל ןגרואמה ןונגנמה

 ,ירמגל לדח ישפוחה רחסמה .אובל ורחא אל תואצ
 איבהל םיליגר ויהש ,הביבסה ירכיא .ונקורתנ תויונחה
 וענמנ ,ריעה לא םהיתודש תבונת תא עובשב םיימעפ
 הנושארו שארב ויה הז שדח בצממ םילבוסה .אובלמ

 ריעזה רחסמה היה םתסנרפ רקיעש ,םידוהיה ןבומכ
 םתסנרפ רוקמ םתסנ עתפל .ךוויתה — ןוכנ רתוי וא
 קושב םידוהי ובבותסה תוצע־ידבואו םיאכודמ .דיחיה
 ¬תהל לכונ דציכ ?וניפיצ הזלה" :הז תא הז ולאשו

 ?"הלא םיאנתב םייק

♦ 

 םיקוח הל שי תואיצמה יכ ררבתה הרהמ דע לבא
 םירוסיאה לכמ רתוי קזח םייחל ןוצרהו הלשמ
 חקמ לכ רסוא ,םיידיה תא לבוכ קוחה .תומרחהו
 רורב ירה .ועמשמכ וטושפ תויחל ןתונ וניא ,רכממו
 קר הלא ויה הליחת .המ יהיו — וילע רובעל שיש
 איבהלו םיכומסה םירפכה לא תאצל וזעה רשא םידיחי
 .ריעב הריכמל םיטעומ םיכרצמ הלילה תכשחב םשמ
 .םתזעה הרבג ,םינושארה םהיתונויסנב וחילצהשמ

 וא החרבהה הטשפתה ךכו םירחא וכלה םהיתובקעב
 רוקמל הכפהו הלוכ הנידמה ינפ לע ז״עלב "לעגומש"

 ,םינמרגה .התייסולכואמ רכינ קלח לש ירקיע הסנרפ
 תופירחב וביגה םה .תחלצב םדי ונמט אל ,ןבומכ
 לכ לע שרח־ירטושו םימראדגא׳ז ודימעה ,םכרדכ
 ־למ״ב .תובכרבו םיכרדב םישופיח וכרע ,לעשו דעצ
 הסייוגש תדחוימה הרטשמה םג הפתוש וז "הווצמ תמח
 ¬פתמש ׳הלא םירטוש .םינלופכ םידוהי ,םיבשותה ןיבמ

 םיבשותהש ךכ לע רומשל ,רתיה ןיב ,היה םדיק
 ויה "הדנוטש־ייצילופ״ה ירחא םתיב חתפמ ואציי אל
 םדויצ לכו םילוחכ םיילוש לעב דחוימ עבוכ םישבוח
 לכ ובבוס םה .תיקורשמו הבע לקמ אלא היה אל
 ¬תסי לבל וחיגשהו היתואובמבו ריעה תוצוחב תולילה

 ¬למב ועיקשה םינמרגה .הרוסא הרוחס םע והשימ ןנ

 אל ינוגריא רשוכו בר ץרמ םיחירבמה דגנ וז םתמח
 ,םיחירבמה .והותב ולע םהיצמאמ לכ םלוא ,לטובמ

 ,דתיה םדי ,שממ םויק תמחלמ וז התיה םדיד יבגלש
 םהל ונמטש חפב ולפנ םהמ םיטעמ קר .הנוילעה לע
 ושע״ו םילושכמה לע רבגתה לודגה םבור .םינמרגה
 ¬ופהת לכ לע הז קבאמ לש ןמאנו אלמ רואית ."םייח

 ,"סרעלגומש" יקסבאשראו רזוע לש ורפסב אצמנ ויתוכ

 .הנושארה םלועה תמחלמ רחאל רפסמ םינש עיפוהש

 הרישע הירלאג ארוקה ינפל תרבוע הבחר העיריב
 םיסופיט .םהה םימיהמ יווהה עקר לע םיסופיט לש
 םינמזב רשא ,םיטושפ םידוהי םלוככ םבור םה הלא
 תואקתפרה אלל ,טקשב םירבוע ויה םהייח םנוקיתכ
 זעה םנוצרו ןמזה תוביסנ םלוא .םידחוימ םיעוזעזו
 םישעמ ידיל םאיבה םהיתוחפשמ תא סנרפלו םייקתהל
 ןיאש תיאליע הרובג ישעמכ אלא תרחא םרידגהל ןיאש
 םוקמל םייניפוא ויה אל רפסה ירוביג .הנממ הלעמל
 םישנא תואמל ולעו וצצ תומוקמה לכב .רחא וא הז
 ריע .היסופיטו ריע ריע .ןכל םדוק םיעודי ויה אלש
 .הז ללכמ תאצוי התיה אל קסנולפ ונריע .הירוביגו ריע

* 

 םיינויח םיכרצימ .רתויו רתוי םישק השענ םייחה
 םיהובג םיריחמב ףא םגישהל היה השקו ולזא רתויב
 אלא היה אל םחלה .המחלמה ינפלש הלאמ הברהב
 ומוקמבו אצמנב היה אל טפנ .לוכיעל השק ףילחת
 תושפנ־תנכסב רושק היה וב שומישהש ,דיבראק אב
 ואבש םיפילחתהו ומלענ םינמש ינימ לכו רכוס .שממ
 ,הת םוקמב .ספאכ והומכ היה יתנוזתה םכרע םמוקמב

 תושבוימ תופילקב ושמתשה ,תואיצמה רקי היהש
 אצמנב היה אל תוילוס ןוקיתל רוע .ץע־יחופת לש
 רחאל םירופס םימי ררופתמ היה עיפוהש ףילחת,דו
 .םיאלפ הדרי םייחה־תמר — רוציקב .וב שומישה

 ¬שה תורחא תוניחבמ יכ ,רמאיהל תנתינ תמאה ךא

 תחת .רתוי םימיענו םילק ושענו הברהב םייחה ורפת
 םע לש שדח רטשמ אב תולבגהו יוכיד לש רטשמ
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 .םיבר םירבד .ההובג תיברעמ תוברת לעב רואנ
 םיסורה ןוטלש תעשב רשא ,תוברתה חטשב דוחייבו
 ¬ישהל ידכ ךשוממו השק קבאמב םימעפל ךרוצ היה
 תשגהב היה יד .םילקו םיטושפ התע ושענ ,םג
 ¬תמ ,דתיה םימי המכ רובעכו זוחמה־לשומל השקב

 .תיבויח דימת טעמכ ,הבושת תלבק

 בצמב יונישה תא למיס רשא ןושארה רבדה
 קותינ רחאל .שידייב תונותעה תעפוה שודיח היה
 םלועה םע רשקה בוש שדוח ,הנשמ הלעמל לש
 םיאלמ ויהו ליגרה טאמרופב ועיפוה םינותעה .לודגה
 תאירקמ בוש ונהנ ונריע יבשות .ןווגמו רישע ןכות
 היה דיחיה שודיחה .ןתעפוה םויב "תוירט" תושדח
 יללכה הטמה תועדוה תא שידייב םסרפל רוסיאה
 ,רוקמה תפשב ןמסרפל היה חרכה .תותיזחב בצמה לע
 רורב אל .ירבעה ב״אה תויתואב םנמא ,תינמרגב
 תא הערל תולפהל םינמרגה ואר םעט המ היה
 תא םסרפל ןבומכ ופיסוה םינלופהש דועב ,םידוהיה

 .ינלופ םוגרתב םהינותעב הטמה תועדוה

 .הב דומעל דוע היה רשפא וז הריזג םלוא

 "רגה הפשה תא תעבוקה ,םינמרגה לש תרחא הריזג
 התיה םידוהיל םיינוריע רפס־יתבב הארוה־תפשכ תינמ
 םהיתויוכזב ןירשימב העגפ איהו הרומח רתוי הברה
 ירע רתי לכבכ ,ונריעב .ןילופ ידוהי לש תויחרזאה
 דחא ,םיינוריע רפס־יתב ינש םימייק ויה ,זוחמה
 האמה תליחתב .םינלופ ידליל ינשהו םידוהי ידליל
 לודג ןיינב רפסה־יתב ינש ליבשב םקוה תיחכונה
 תפוקתב .ץיבוקוב בוחרה דילש הלודגה רכיכב הפיו
 ןטק םידוהי ידליל רפסה־תיב היה םיסורה ןוטלש
 תורשע המכ ה״סב וב ודמל .םינלופה לש הזמ הברהב
 ־תיב לש יכוניחה וכרע .תודלי לודגה םבור ,םידימלת
 ידלי בור .םידוהיה יניעב לודג היה אל הז רפס
 לש ורפס-חיבב וא יתרוסמה "רדח״ב ודמל ריעה

 .תירבע התיה וב הארוהה תפשש ,ףלח עשוהי

 ־תיב לש ותובישח התלע םינמרגה תסינכ םע
 הנוילעה המוקה לכ התצקוה םידוהיל .ינוריעה רפסה
 רבח םקוה .ריוואו רוא תואלמ ,תוחוורמ תותיכ םע
 .המזיו ץרמ ילעב ,םיריעצ תוחוכמ בכרומ םירומ
 ךות םמצעל שוכרל םירומה וצלאנ תוארוהל םאתהב
 ־עהו .תינמרגה הפשב תויראטנמלא תועידי רצק ןמז
 הדובעב ועקשוה תוריסמו םיבר םיצמאמ .הלחה הדוב
 חורב להנתה רפסה״תיב .םיריעצה םירומה ידי-לע וז
 המר לע דמעוה רצק ןמז ךותו ,תימואל תידוהי
 וצלאנש ,םינכסימה םירומה לע היה רצ ךא .התואנ
 עומשל היה רזומו ,םהל אל הפשב םהיניש תא םורגל
 .םיינמרג "רעדיל" תובהלתהב םירמזמ םיידוהי םידלי

* 

 ¬ונתב "רואה" תדוגא השדיח םינמרגה תסינכ םע
 זכרמל הכפה איה הרהמ דעו ,התוליעפ תא הבר הפ
 תנשב דסונ "רואה" .יאקסנולפה רעונה לש ססותו רע
 תנגרואמ הלועפ תירשפא ,דתיה אל ןכל םדוק .1910
 ¬רת הלועפ לכ .תונויצה וא תוברתה חטשב יהשלכ
 תונוטלשה םעטמ רושיא תלבקב הרושק ,דתיה תיתוב
 הדובע .ףוס םי תעירקכ השק היה רבדהו ,םייסורה
 םייופצ ויה הב םיקסועהו טלחהב הרוסא ,רתיה תינויצ
 םיריעצ .םייק היה אל עובק שגפימ םוקמ .רומח שנועל
 שדחה שרדמה־תיבב םעפ ידמ םישגפנ ויה םיליעפ
 תולועפה תא םינגראמ ויה םשו םייטרפ םיתבב וא
 ןרקה ןעמל םיפסכ ףסוא .םילקש תריכמ :ןוגכ תונושה
 לש השרומה היה הפשי יכדרמ ׳ר .רכו תמייקה
 םיפסכה לכ .יאסידואה דעווה לש וגיצנ םגו ל״קק
 םריבעמ היה אוהו וילא םיאבומ ויה ריעב ופסאנש
 לכל םינפ ריבסמו ליכשמ ,היה ביבח םדא .םתדועתל
 לע תועש ולצא םילבמ ויהו םיריעצה והובביח ןכל .דהא
 תמייק התיה תילאגיל יתלב הנטק הירפס .תועש
 קרש ,םירפס תואמ המכ ה״סב התנמ איה .םהה םימיב
 תורבוח — ראשהו שממ םירפס ויה םהמ ןטק קלח
 ,םינוש םיאשונמ םיאשונ לע תורוחש תוכירכב תוקד
 תנש .1905־ב רקיעבו םהה םימיב בורל ועיפוהש
 םוקמב ,דחיה הירפסה .הנושארה תיסורה הכיפ,דמ,ד
 גג־תיילעב ,הרטשמה לש אשיב אניע ששחמ ,רתסנ
 היריעה ןיינבל ךומס ,םיובנירג םהרבא ׳ר לש ותיבבש
 היה רשפא עובשב םיימעפ וא םעפ .(טארטסיגאמ)
 .תוקיפוק המכ לש םולשתב האירקל רפס םש לבקל
 תוחוכל והשלכ קופיס ןתנ אל הז בולע בצמש רורב
 הדובעב וצפח שד .יאקסנולפה רעונה ברקב םיליעפה
 התיה אל תאזכ הדובע ךא .הבחרו היולג ,תישממ
 י״ע רשואמ ,ילאגיל דסומ לש תרגסמב אלא תירשפא
 הדוגא ונריעב םיקהל ןויערה דלונ ךכו .תונוטלשה

 ."רואה,. םשב

 םילקהו םיטושפה םירבדהמ הז היה אל םהה םימיב
 .תיתוברת הדוגא תמקהל ךלם,ד-רש תמכסה גישהל
 םותח ןונקת ףוריצב התואנ השקב תשגהב ךרוצ היה
 ןוגכב םיליגר ויה אל קסנולפ ינקסע .םידסיימה י״ע
 תלבק םשל השראוול םימעפ המכ ועסנ םה .הז
 השגוה בר למע ירחא ףוס ףוסו .הצעו הכרדה
 המייתסנ ךכבש ,וחינה .ךלסה־רש דרשמל השקבה
 םלוא .רושיאה תלבקל תוכחל קר שי תעכו השרכה
 הלבקתנ היפיצ לש םיבר םישדוח ירחא .היה ךכ אל
 ־יתה .ונקתל שי ,רדסב וניא ןונקתה :תבזכאמ הבושת
 שולש .השראוול בוש חלשנ ןונקתהו ושענ םינוק
 ,ןירג רודגיבא ׳ר .רושיא אלל ןונקתה רזחוה םימעפ
 ידכ השראוול תודחא םימעפ עסנ .הדוגאה ידסייממ
 ינשב .ףוס ףוס .דלסה־רש דרשמב תישיא לדתשהל
 םידסיימה ונפחה הנושארה השקבה תשגה ירחא םייח
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 עידוה רשא (הדזיוא קינלא׳צאנ) זוחמה חקפמ לא
 ,דתיה החמשה .תונוטלשה י״ע ןונקתה רושיא לע םהל

 .הבר

♦ 

 היהי רשפא ,לחוימה רושיאה תלבק םע ,וישכע
 שי לכ תישאר .תוערפה אללו ששח אלל דובעל
 לש ותיבב הזכ ואצמ ןיכאו .םיאתמ ןועמל גואדל
 ־תיילעמ האצוה הירפסה .הקסוטלופ בוחרב םיובנייש
 םירפס תואמ המכ ונקנ .שדחה ןועמה לא הרבעוהו גגה
 .הלחה הדובעהו םילוורשה תא לישפה רעוגה .םישדח

 םיריזחמ ׳"רואה״ב םישגפנ ויה ברעה תועשב םוי םוי
 ,םינוש םיסרוקב םיפתתשמ ,האירקל םירפס םילבקמו

 םוקמב םינייעמ ,ל״קק ןעמל הדובעה תא םינגראמ
 ¬של םיפסאתמ ויה תבש־תולילב .םינועובשבו םינותעב
 םימייקתמ ויה םיגחב .ך״נתב רועיש וא האצרה עומ
 רמז ,הצרמ םינימזמ ויה םיתעל .תוביסמ וא םיפשנ
 חתיפ "רואה" ,רוציקב .ץוחבמ םינקחש תקהל וא
 דואמ רכינ היה המושירש תינוג־ברו הפנע תוליעפ

 וב רהמנהו רמה םויה אבש דע ,הביבסבו ריעב
 ירבחמ קלח .לוכה קספנ םסק־הטמבכ .המחלמה הצרפ
 ¬ואמה — ראשהו ,םלענ רחא קלח ,אבצל םייוג ״רואה״
 אלש תאזכ הדימב םתוא וקיסעה םיפטושה תוער
 יניינעל ץוחמ רחא רבד םוש לע בושחל םילגוסמ ויה

 .המחלמה

 התיה תירוביצ תוליעפ לכ ולא תוביסנבש רורב
 ,ותושעל היה חרכהש דיחיה רבדה .תירשפא יתלב
 הזו םירבדה ראש לכ לעו םירפסה לע רומשל היה
 .םינמאנו םירוסמ םירבח לש הנטק הצובק י״ע השענ

 .ןוצרמ אלש וז הגופה הכשמנ הנשמ הלעמל
 ¬קעב האבש תוחורה תעגרהו םינמרגה תסינכ םע

 דעווה ידירש וטילחה ,ונריעמ תיזחה וק תוקחרתה תוב
 תונוטלשל העדוהב היה יד .שדחמ "רואה" תא חותפל
 תרשואמ הדוגא לש היתולועפ שודיח לע שוביכה
 ¬תהל היה רתומ םוי ותואב רבכו ,יסורה ןוטלשה י״ע

 .הדובעב ליח

 ,הגופהה תנש דעב םמצע תא תוצפל וצר וליאכ

 תונושה תולועפה לע ץרמ הנשמב םיריעצה ורעתסה
 בצמל והואיבה רצק ןמז ךותו "רואה" י״ע תומוזיה
 ןועמה .והומכ היה אל ןיידעש גושגישו החירפ לש
 גינפרבליז אבא ׳ר לש ותיבב חוורמהו הפיה ,שדחה
 הברהב הלדגוה הירפסה .םדא בורמ םוי םוי המה
 :תופש שולשב םישדח םירפס תואמ תשיכר י״ע

 תורפס םבור — םירפסה .תינמרגו שידיי ,תירבע
 י״ע ושרדנ — םיטעמ אל עדמ־ירפס םג לבא ,הפי
 ךלה םינושה םיסרוקב םיפתתשמה רפסמ .םיארוקה
 לכ תא ליכהלמ םוקמה היה רצ תואצרהבו ,לדגו

 .סנכיהל םיצורה

 אל ,הלאכ םינמזב ליגרכו רבעמ תפוקת וז ,דתיה
 םייחה תא וחקל אלא ,ךורא חווטל תונובשח ושע
 תושק תויעב .רשפאה תדימב םהמ ונהנו םהש תומכ
 יתמיא .המחלמה רחאל ...דע וחד רתוי תוכבוסמו
 ןבומכ תאז ,זא םלועה ינפ ויהי המו םייתסת איה
 בושחל ובריה אל רבד לש ותימאלו תעדל ולכי אל
 קוסעל םייתניבו דמעמ קיזחהל היה רקיעה .ךכ לע

 ונישנא ואצמ תאז .והשלכ ישפנ קופיס ןתונה והשמב
 .הדובעב םתובהלתהו םתוריסמ ןאכמו "רואה״ב

 הללוחתהו םימשה ורדקתה םהה םימיה םצעב הנהו
 רבד לש ופוסבו ךשוממ רבשמל המרג רשא הרעס

 1916 ויתסב .היה ךכ היהש השעמו .הדוגאב גוליפל
 .הרמז יקרפ םע הגצה הכונחב ךורעל דעווה טילחה

 ,םיטלוב םייתמארד תונורשכ המכ הבו םיבבוח תצובק

 םכילע םולש לש םינוכרעמ השולש וא םיינש הניכה
 ןייטצה םיפיה היתולוק ןיבש הלהקמ הנגראתה .בוכי׳צו
 לוק ,(ןופיסוי) קינטולב לאקזחי לש ולוק דחוימב
 םירטסיגרל דע תולקב הלוע היהש ,םיענו קזח רונט
 וכשמנ תוינכטה תונכההו תורזחה .רתויב םיהובגה
 לוכה ,הלודג ,דתיה ריעב תוניינעתהה .תועובש המכ
 הגצהה תעש העיגהשכ .הגצהה םויל חור-רצוקב ופיצ
 דע ץיבוקוב בוחרב רשא שאה־יבכמ םלוא אלמתנ
 ¬יקפת תא ואלימ הלהקמה ןכו םינקחשה .םוקמ םפא

 ¬עוס תואושתב להקה י״ע ולבקתנו הבר החלצהב םהיד

 תוזחל םנוצר תא ועיבה להקה ןיבמ םיבר .תור
 הסינכ־יסיטרכ וגישה אלש ,םירחא .תינשב הגצהב
 .וז הלאשמל ופרטצה םה םג ,םלואב םוקמ רסוחמ
 ועיקשהש ,הלהקמה ירבחו םינקחשה ,לעופב םיפתתשמה
 ןוצרב םדצמ ומיכסה ,למעו ץרמ הברה ךכ לכ תונכהב
 :וטיו ליטהו דעווה אב ןאכ םלוא .הגצהה לע רוזחל

 םידדצה לכמ .הגצהה לע רוזחל ןיא ןפואו םינפ םושב
 הבושתה ?רבדבש ערה המ ?עודמ — הלאשה הלאשנ
 .םישוריפ ילב !אל :תיעמשמ דחו הרצק בוש התיה

 הדוגאה ירבח בור יכ םשיגדהב ,הגצהב םיפתתשמה
 ובוריסב בשחתהל אל דחא הפ וטילחה ,םדצל םידמוע
 :הווה ךכו .המ יהיו הגצהה לע רוזחלו דעווה לש

 בושו הינשה הגצהה המייקתה הבורקה תבש־יאצומב
 דוע התיה החלצההו הפ לא הפמ אלמ םלואה היה
 ררוע ןבומכ הז .הנושארה םעפבש וזמ הלודג רתוי
 רובעל ןיא" .החתירל דע והואיבהו דעווה לש וזגור תא
 ."דעווה לש ה׳זיטסרפב הרומחה העיגפה לע םויה־רדסל

 "רואה" .יולג בירל ךפה הרהמ דעו ףירחה חוכיווה

 ,וב םיכמותהו דעווה דחא דצמ .תונחמ ינשל קלחנ

 ¬רמכ ,דתיה ריעה .הדוגאה ירבח לש לודג בור םדגנו

 :דיחיו דחא אשונ לע וברו וחכוותה הניפ לכב .החק
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 טעמכ "רואה"ב ךוסכסה ז ואל וא דעווה קדצה
 םש יא הללוחתהש המחלמה תוערואמ תא חיכשהו
 דחא תפרצב חקלתה םימיה םתואב .בחרה םלועב
 לרוגב עירכהל היה לולעש ,רתויב םישקה תוברקה

 ימו הזב ןיינעתה ימ ךא .ןאכל וא ןאכל המחלמה
 :תחא הדוקנב וזכרתה תובשחמה לכ ז ךכ לע בשח

 ."רואה"

 לע םויא וליאכ עימשה דעווה ירבחמ והשימ
 תא שידגה ןבומכ הזבו "םידרמתמה" דגנ תויצקנס
 ןיבמ השמחו םירשע .אובל הששוב אל הבוגתה .האסה
 ףיעס ךמס לע ,השירדב דעווה לא ונפ הדוגאה ירבח
 ןמ אלש תיללכ הפיסאל אורקל ,ןונקתה לש םייוסמ
 התיה אל דעווה .שדח דעווב רוחבל תנמ לע ןיינמה
 הדוגאה ירבח .ןונקתל םאתהב לועפל אלא הרירב ול
 אלש תיללכ הפיסאב ףתתשהל ימשר חרואב ונמזוה
 לצונ הפיסאה ךיראתל דע רתונש ןמזה .ןיינמה ןמ
 .ודגנו דעווה דעב תבחרנ הלומעתל םידדצה ינש י״ע
 ¬יסאה הכרענ ובש ינוריעה רפסה־תיבב לודגה םלואה

 ינש .הסוחד התיה הריוואה .הפל הפמ אלמ היה הפ
 .ילולימ ברקל םיכורד הז לומ הז ודמע םיבירי תונחמ
 ¬יסאה שאר־בשוי תריחבל רשקב הנושארה תושגנתהה
 .היציזופואה תבוטל אוה תוחוכה םחי יכ ,התארה הפ

 יבצוח םימואנ .תוצח ירחא דע ךשמנ יללכה חוכיווה
 תואירקב ביגה להקה .םידדצה ינשמ ועמשוה תובהל
 ועיגה אל תרחואמה העשה ללגב .תורעוס םייניב
 הפיסאה ךשמהו שדח דעו תריחב ידיל ברע ותואב'
 תדימב תוחורה ועגרנ םייתניב .רחא ךיראתל החדנ
 הביצי היציזופוא יכ תעדל וחכונ ויכמותו דעווה .המ
 ¬ותכ .התונשל ןיא וז הדבועו םדגנ תדמוע תדכולמו
 םיטקשו םיקפואמ הינשה הפיסאל ואב ךכמ האצ
 העשב רחבנ היציזופואה תרהס לע שדח דעו .רתוי
 הבש ."הווקתה" תרישב המייתסנ הפיסאה .הבוט

 .דחי םג םיחצונמהו םיחצנמה ופתתשה

 םינש 45 לש הביטקפסרפמ הרוחא םיטיבמ רשאכ
 ךרע ירסחכ ליעל םיראותמה םירבדה םיארנ בוריקב
 ינשמ "רואה" ירבח ואר םעט המ .תצקמב םיכחוגמו
 לש רבד ללגב תאזכ הרעס ללוחל םיביריה תונחמה

 הדימ וזיא םמצעב ושיגרה אל םאה ז ךכב המ
 ךא ז הזה ךוסכסה לכב הנשי תונתרק לש השודג
 טבמב הארנ הזש יפכ ךכ לכ טושפ היה אל ןיינעה
 םימרוג ,הגצהל טרפ ׳ןאכ ויה יאדוול בורק .ףוטח
 "עדל ירקיעה םרוגהו .רתוי םיקומעו םיבושח .םירחא

 תוחוכ ולגתנ "רואה" ירבח ןיבש הזב ץוענ היה ונת
 םכירעהל עדי אל דעווה רשא םישדח תונורשכו
 המב םמצעל ושפיח הלא תוחוכ .יוארכ םלצנלו
 .םתלוכי תא חיכוהלו םתמח תא ליעפהל ולכוי הילעש
 שיש רבד לכמ ששח אוה .ועבטמ ינרמש היה דעווה
 ¬תה ולא תוביסמב .יהשלכ הזעה וא שודיח םושמ וב

 תבייוחמ .דתיה הלא םיבירי תוחוכ ינש ןיב תושגנ
 ,רחואמב וא םדקומב תצרופ .דתיה איה .תואיצמה

 .תרחא וא וז הביס לשב

 ןמשיט ,המלש בואט :ורחבנ שדחה דעווה ירבחכ
 ןייסשלקניס ,השמ ץיבונמחנ ,האל יול ,הקבר ןהכ ,.א
 םיובנייש ,םהרבא הדוגישפ ,יאתבש גרברטשרפ ,ריאמ
 ךמסימ ודי תחת ןיא ,ולא תתוש בתוכ) .םהרבא
 באוש אוה .רזעיהל לכוי וב םהה םימיהמ והשלכ
 ןכל .תועטהל ןבומכ לולע ןורכזהו ונורכזמ קרו ךא
 םירדענ ילוא םהיתומשש הלא לש םתחילס שקבמ אוה
 שדחה דעווה ירבח וקליח הנושארה םתבישיב .(ןאכ
 .הלחה הדובעהו םידיקפתה תא םמצע ןיבל םניב
 םהרבא ׳ר לש ותיבב השדח הריד ורכש לכ תישאר
 העברא תב התיה הרתה .בונאכי׳צ בוחרב םיובנירג
 םינוממה דעווה תבח .שממ םלוא םהמ דחא ,םירדח
 .האנ הרוצ שדחה תעמל תוושל וגאד קשמה לע
 םיאתמ טוהיר ונק ,םיצרמה ליבשב הפי ןכוד ונימזה
 הלביק םימיה םתואב) למשח וניקתה ,תונוליו ,רדח לכל

 .(תילמשח הרואת ונריע

♦ 

 "רואה" לש שדחה ןועמה ךפה רצק ןמז ךות
 האירקה־רדחב .ריעבש רתויב םיענהו ביבחה םוקמל
 המכב תידוירפו תימוי תונותע אוצמל היה רשפא
 םיגוח ומייקתה םוי םוי .םירפסה ובר הירפסב .תופש
 םיאב םישנא תואמ ויה תבש־תולילב .םינוש םיסרוקו
 קר אל הפ לא הפמ אלמ .דיה זאו האצרה עומשל
 הזחמ הז היה .םירדחה ראש לכ םג אלא םלואה
 תוכירדב בקוע לתגה להקה תא תוארל ןיע ביהרמ
 קוחצב םעפ ,תונריעב ביגמו הצרמה ירבד ירחא
 יאשונ .תזכתמו תיניצר םינפ תעבהב םעפו םעור
 תואצרה םג ויה ךא ׳םייתורפס ויה םבור תואצרהה
 תילאוטקלטניאה ותמר .םייתרבחו םיינידמ םיאשונ לע
 ןיב ויה ןבומכו הווש .דתיה אל םיעמושה להק לש
 תא יוארכ וניבה דימת אלש הלאכ םג םיעמושה
 קוחל םהל ומש הלא ןכ הלא םלוא ,הצרמה ירבד
 הווצמ רכש תניחב ובישקהו ובשי .האצרה לכל אובל

 .הווצמ —
 .בר ץרמב היתולועפב הכישמה םיבבוחה תצובק
 ולעוה המבה לע .תוגצה המכ וכרענ רצק ןמז ךות
 םולש לש םהיתוריצימ םימלש תוזחמ םגו םינוכרעמ
 םג הלהקמה .בוקירי׳צו בוכי׳צ ,יקסניפ דוד ,םכילע
 דוחייבו תונוש תויונמדזהב התלצהב העיפוה איה
 טרס תגצהב הוולמכ העיפוה איהשכ הרקמה רוכז
 ¬נשכ ןילופל אבוה הז סרס .לארשי ץרא לע ידועית
 תולודגה םירעב גצוה .המחלמה ץורפ ינפל םיית
 ואלימ םידוהי יפלא תואפ .המוצע תובהלתה ררועו
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 ז״ערת זומתב ב״כב ,קסנולפב ךרענש לארשי ץראב המחלמה יעוגנ םידוהיה תבוטל "חרפ םוי"

 םהב םילודגה עונלוקה ימלוא תא םיבר םישדוח
 השענה רחא ובקע הרוצע המישנבו ,טרסה גצוה
 היתבמ ,ץראה לש ףונה תוארממ ולעפתה ,ךסמה לע
 היה אל טרסה .תובשומהו ביבא־לת לש םינושארה
 .הבורמ .דתיה ותעפשה ךא ,תינכט הניחבמ חבושמ

 שומיש בורמ שטשוטמ רבכ היה קסנולפל אבוהשכ
 הדבוע םלוא ,הגצהה ידכ ךות ערקנ תובורק םיתעלו
 .להקה לש ותובהלתהמ עורגל ידכ הב היה אל וז

 טרסה תגצה תא התווילש ,הלהקמה לש הפיה התרמז
 ¬רשש תדחוימה הריוואל דוע הפיסוה ,םיתואנ םירישב

 .םלואב הר

 התשענ תוברתה חטשב הלועפה םע דבב דב
 םיגוחבו םיסרוקב .תונויצה חטשב תבחרנ הלועפ
 ,לארשי םע תודלותב קרפ הדוגאה ירבח ודמל םינושה

 ,תינויצה העונתה תודלות ,לארשי ץרא לש היפרגואיג

 ¬לתשמל תירבעה הפשה ,ך״נת ,י״אב שדהה בושייה

 םנמזמ "רואה" ירבח ושידקה הלא לכל ףסונ .רכו םימ
 ףוסיא ,םילקש תריכמ :ןוגכ תישעמ הדובעל םצרמו
 םמצעל וביצה וז הדובעב .רכו ל״קקה ןעמל םיפסכ
 ירמוחה הבצמ תורמל ןכאו .םיאיש גישהל :הרטמ,
 תויבגמה ורתכוה תידוהיה היסולכואה לש השקה

 רבדב אלפ ןיאו .הבר החלצהב םהה םימיב ושענש
 םה .דחוימב ךכל וכנוחו ורשכוה "רואה" ירבח —
 ץראכ ,םה םצראכ לארשי־ץרא תא תוארל וכנוח
 .ןמזה אובב תאז וחיכוה םהו .םהלש בורקה דיתעה
 םיבר .ץראל ולע םבורו תוטעמ םינש אלא ורבע אל
 ןמז וא םתא דחי ולעיש םהירוה לע ועיפשה שרמ
 תורחא תוצראל ורגיה םיטעמ קר .םתיילע רחאל רצק
 לארשי־ץראל םינותנ םהיתושגרו םהיתובשחמ םה םגו

 .הזה םויה דע

* 

 ירחא ובשי אל םהיכמותו םדוקה דעווה ירבח
 תא ולביק םירופס םימי ךות .השעמ ספאב גוליפה
 ,"ןויצ ינב" םשב הדוגא תמקהל תונוטלשה תמכסה

 דיימו שיפפלק .ז לש ותיבב המיאתמ הריד ואצמ
 םהב םיחטשה םתוא לכב הדובעב ולחה ןכמ רחאל
 חורה .םולכ אלו םייתניב הרק אל וליאכ ,םדוק ולעפ
 ןייטשלקניפ ביל הדוהי ויה השדחה הדוגאב היחה
 לכ .םיליכשמו םיבוט־ינב םהינש .רדורב והיתתמו
 :התיה םתרטמ .וז הדובעל םינותנ ויה םנמזו םצרמ
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 תוחפל וא וילע תולעל) "רואה" ירחא רגפל אל
 הרטמ גישהל ידכו ,(ומלח אל ףא ךכ לע ,וגישהל
 .תואיל אללו לובג אלל תונמאנבו תוריסמב ודבע וז
 ,׳וכו ל״קקה ןעמל םיפסכ ףסוא ,םיסרוק ,תואצרה
 ,דתיה ."רואה" קסע ןחב תולועפה ןתוא רוציקב

 .תאזה הלמה לש בוטה ןבומב "תורחתה" וז
 ¬סהה לש יזכרמה דעווה לא ,השראוול ועיגהשמ
 השענה לע תונושארה תועידיה ,תינויצה תורדת
 ¬ילחה ׳ויתובקעב אבש גוליפהו ךוסכיסה לע ,קסנולפב
 םולש ןיכשהל תנמ לע דחוימ חילש םשל רגשל וט
 בשח אוה ."חצונו האר ,אב" חילשה .םידדצה ןיב
 המיחב םימחול תונחמ ינש ,תכסכוסמ ריע אצמיש
 אצמ ותעתפה לדוגל הנהו ,הז דגנכ הז הכופש
 שאר הלעמל תוקוסע תודוגאה יתש ,הטקש ריע
 .והשלכ ךוסכסל רכז ןיאו תופטושה ןהיתולועפב
 ־ףותיש ךא ,תודוגאה יתש ןיב םיסחי ןיא םנמא
 ¬צה — רבדל היארהו ,ןהיניב םייק ימשר יתלב הלועפ

 תמועלכ רזח חילשה .םיחטשה לכב ותומדקתהו ןתחל
 :ראשה ןיב ןייצ יזכרמה דעוול שיגהש ח״ודבו אבש
 םלוא ,היוצר יתלב העפות םה ללכ ךרדב םיגוליפ"

 ."ותומכ ובריו יאוולו וב שי הכרב הז גוליפ

♦ 

 תורבח ןבור ,תוינויצ םישנ ונריעב ןבומכ ויה •
 .םינוש םיחטשב רתויב םיליעפה ןיב ויה ןה ."רואה"
 םשב השדח הדוגא םיקהל וטילחהו ומק דחא םוי
 ןיאש ,ונעט ,םייפיצפס םיניינע םנשי ."ןויצ תונב"
 םשל .יוארכ םהב לפטל תולוכי תומייקה תודוגאה
 ורמא ."ןויצ תונב" :איהו ,השדח תרגסמ השורד ךכ
 דיימו הריד ורכש ׳תונוטלשהמ רושיא וגישה .ושעו
 ןתורבח תא וקיספה אל .תצרמנ תוליעפב ולחה
 ןנמזמ רכינ קלח םלוא ,וב לועפל וכישמה ,"רואה״ב
 העיפשה אל וז הדבוע ."ןויצ תונב״ל ושכע ושידקה
 ¬דוקה תודוגאב הדובעה ךלהמ לע טעמב ףא הערל
 תוליעפל ןברדמ םרוג היה רבדה ,אוה ךופהנ .תומ

 .רתוי דוע תצרמנ

 םקוהש ןורחאו יעיבר דסומ לא םיעיגמ ונא ןאכ
 ."יבכמ" טרופסה תדוגא :אוהו םהה םימיב ונריעב
 ¬תה התיה הנושארה םלועה תמחלמ ינפלש םינשב
 תונותעה .רתויב הטעומ טרופסב רוביצה תוניינע

 הניפב ׳דבלב תורופס תורוש טרופס יניינעל השידקה
 תומייק ויה תולודגה םירעב .ןורחאה דומעב תחדינ
 יתלב התיה ןתעפשהש .םיאטרופס לש תודדוב תוצובק
 םנכ תגכ םילודג םייביטרופס םיעוריא קר .תרכינ
 רוביצה לש ןבל״תמושת תא וכשמ גארפב "לוקוס״ה
 התוחפ דוע התיה טרופסב םידוהיה תוניינעתה .בחרה
 טרופס טושפ עדי אל ונריעב רעונה .םייוגה לש וזמ

 וניינעתהו טרופס לע והשמ וארקש םידיחי .והמ
 .םהל וגעלי ןפ םיברב תאז תולגל ושייבתה ,וב
 תמייוסמ הדימב לבוקמ היהש דיחיה טרופסה ףנע
 הוולשב םיכפמ וימימש .הקנולפ לחנה .היחש היה
 הרושק אלו דואמ המיענ .דתיה וב היחשה ,תחנבו
 ־לעסעק רעד" והוניכש דחא םוקמ קר .והשלכ ןוכיסב
 היחשהו וקמועב רתויו םירטמ השולשל עיגה "בירג
 יתלב ןייחש ליבשב תנכוסמ ףאו השק .דתיה וב
 חולצל םמצעל דובכ לש ןיינעכ ואר םינייחשה .הסונמ
 םניב היה םהיניב תשארהו אוהה םוקמב לחנה תא
 ותקיפ .דתיה רבידש העשש ,הובגו םונצ רוחב ,הליגיג
 תא חולצל עדי אוה •ויוניכ ןאכמו תדרויו הלוע
 ותליהתו וז רחא וזב םימעפ המכ "בירגלעסעק״ה

 .לוכ יפב התיה

 ןיב תועשב .תולמעתה היה ינשה טרופסה ףנע
 ונירוחבמ המכ ויה ׳םתלקלקב וספתיי לבל ,םייברעה
 רשא שאה־יבכמ תיב ירוחאמש רכיכה לא םיכלוה
 םיצפוק ,תומלוס לע םילמעתמ ויה םש ,ץיבוקוב בוחרב
 .רכו םיקלח םידומע לע םיספטמ ,םילושכמ לעמ
 םומישאי ןפ יאשחב תאז ושע ,ליעל רומאכ ךא

 ¬הלילח שאר־תולקב םהירוה

♦ 

 םירעב .וז הדוקנב םג הזוזת הלח םינמרגה ואבשמ
 בחרה רוביצה .תוידוהי טרופס תודוגא ומקוה תונושה
 ¬קעב .וז השדח העונתל הדהא ינמיס תולגל ליחתה
 יניינעל שידקהל הלחה איה םגו תונותעה האב ויתוב
 :ורמאו ונירוחב תאז ואר .ידמל דבכנ םוקמ טרופס
 תדוגא ונחנא םג םיקנ הבה ז ונקלח ערגיי המל"
 .תובהלתהב הלבקתנ הז ןודינב הטלחה ."ונלשמ טרופס
 תמקה ןכש .םיטעמ אל םיישקב לקתנ השומימ םלוא
 .םילקהו םיטושפה םירבדהמ הניא טרופס תדוגא
 ןוממב םילועה ,םינוש םירישכמו םילכ שוכרל שי
 םגו םיאתמ ןמאמו ךירדמ ץוחבמ ןימזהל שי .בר

 .תובורמ תואצוהב רושק הז רבד

 תא תופרל ידכ םהב היה אל הלא םיישק ךא
 תאזב ואר םה .םיבהלנה טרופסה ידהוא לש םהידי
 םכאמ לש ותמסיסל םאתהב ,תקהבומ תינויצ המישמ
 .המ יהיו המישגהל שיש ,"םוטנדוילקסומ" ואדרונ
 .םיאתמ דויצ שכרנ .והשכיא ופסאנ םישורדה םיעצמאה
 םג אצמנ ■השראווב 'יבכמ" יליעפמ בוס ןמאמ ןמזוה
 הקוריה רכיכב לודג ףירצ — םינומיאל םיאתמ םוקמ

 .הלחה הדובעהו — (״קניר ינולי׳ז״ ו
 וכרע ונירוחבו םיטעמ םישדוח אלא ורבע אל
 וז םתעפוהב רבכו .הנושארה תיבמופה םתעפוה תא
 םיליגרת ועציב םה .חבשל היואר תומדקתה וארה
 הבוט הקינכטבו האנ הרוצב םירישכמ לע םינוש

 27♦ קסמלפ ר םס



 ק ם נ ו ל פ רפס 210

 "יבכמ" ירבח תצובק

 העפוהה תמועל ספאכו ןייאכ היה הז לכ ךא ,ידמל
 ינבמ םיפלא .ןכמ רחאל תחא הנש הכרענש הלודגה
 ובקעו "יבכמ״ה תעפוהב תוזחל ואב הביבסהו ריעה
 י״ע ועצובש תויורחתהו םיליגרתה ירחא תובהלתהב
 .ריעה תוצוחב דעצימ ךכל םדק .םיפתתשמ תואמ

 ¬שכ האנהו הנבלה םתשובלתב ןואגב ודעצ םיבכמה
 ריעה לכו הפישנ־ילכ תרומזת תנגנמו תדעוצ םשארב

 .החמשו הוואג תועיבמ םייניעב םתוא הוולמ

¥ 

 תוחפשמ םגו םידיחי .ריעב ועיפוה תושדח םינפ
 ,השראוומ רקיעבו רתוי תולודג םירעמ ואב םה .תומלש
 הסנרפה תורוקמ .םויל םוימ ךלהו בצמה רימחה םש
 דחמ ידימת טעמכ הדובע רסוח .רבכמ הז ולדלדינ
 רתומה ןמ הלעמל ןוזמ יכרצמ תגשהב םיישקהו ,אסיג

 (שפנה תא תויחהל ידכ וב היה אל רתומה) ךדיאמ

 .רתויו רתוי םישקל הלודגה ריעב םייחה תא ושע
 ,רתוי םילק םייחה הדשה־ירעב יכ םישנא ועמש

 ןוזמ יכרצמ גישהל ןתינ ובש רפכה םע עגמ שי
 אופיא ובשח אל .תעדה לע לבקתמ ריחמב םינוש

 ורבעו הלגע לע םילדה םהילטלטמ תא וסימעה ,הברה
 .רתוי ךשוממ וא רצק ןמזל ,תורייעה תחאל

 ןיממ םישדח םיבשותב איה םג הכרבתנ ונריע
 םתוריש תא ועיצהו השראוומ םיטנדוטס ואב .הז
 .םירומב רוסחמ ונלצא שגרומ היה דימת .םירומכ

 ,םדניה ר״ד אב .שוקיבה לע עציהה הלע וישכע

 דימלת .ןוכית רפס־תיב םיקהל עיצהו ,השראוומ אפור
 דבע ,רבעשל "השמ ינב" רבח ׳קיתו ינויצ ,םכח
 וימי לכ בשי ,לארשי־ץראב אפורכ תודחא םינש
 ־תלדמ םילוחב לפיטו השראווב היפילובונ בוחרב
 רתוי וא ועוצקמ תא תונשל ץלאנ וימי בורעב .םעה
 הנש םיעברא ינפלמ םדוקה ועוצקמל רוזחל ןוכנ
 העצהה תא ןבומכ ולביק םירוהה .הארוהל — רתויו
 דומעל היה ודיקפתמש ,דחוימ דעו םקוה .הבר החמשב
 ,תושורדה הנכהה תודובעב סדניה ר״ד לש ונימיל

 םימיה וכרא אל .׳וכו ילאמינימ טוהיר ,הריד :ןוגכ
 םירוהה .החוורל וירעש תא חתפ ןוכיתה רפסה־תיבו
 שידקה ונמז בור ."היסנמיג ונל שי ףוס ףוס" :וחמש
 יאנפה תועשב קרו רפסה־תיבל םדניה ר״ד וישכע
 לעו הכוראה ותמילגב .םילוח יופירב םג קסוע היה

 וכרד ךרשמ היה םיילוש־תבחר הרוחש תעבגמ ושאר
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 ¬תמ ,"רואה״ל םנכנ .דיה םיברעב .הלוח לא הלוחמ

 ןייעמ וא םינותעב ארוק ׳ידדצ ןחלוש דיל בשיי
 הצרמ היה יכ םא ,יבמופב עיפוהל הבריה אל .רפסב
 ירבדל בר בשק בישקהו בשי בור יפ לע .ןנוחמ

 .םדא לכמ דומלל ןכומ היה אוה .םירחא
 רמג םע .םימי ךיראה אל זוכיתה רפסה־תיב
 .להנמה םג ךלה םהיתובקעב ,םירומה ורזפתנ המחלמה

 .קסנולפב היסנמיגה תשרפ המייתסנ ךכ
 תויתונמא תועפוהב הרישע הפוקת דוע .דתיה אל
 ,םירמז ,םינקחש .איהה הפוקתה ומכ םיגוסה לכמ
 ריעה תא בוזעל ןכומ היה םהמ דחא לכ — םינגנ
 תודועס המכ לוכאלו ףסכ תצק חיוורהל ,םיימוי־םויל
 תוקהלב ךרוצ ,דיה אל ךכ םשל .רתוי תונשדו תוניזמ
 דחא :דבלב םישנא ינשב היה יד .םיפתתשמ־תובר
 דמל ,רמז ,ינשה ,הפ־לעב םיגולונומ המכ דמל םהמ
 ךכ .ילאקיזומ־יתורפס ברע םכל ירהו םיריש המכ
 םינהמ ,ריעל ריעמ ונלש םירודאבורטה םידדונ ויה
 -תועפוה ויה .םה םג םינהנו להקה תא םיעשעשמו
 האצרה עימשהל אבה הצרמ :רמולכ ,רחא גוסמ חרוא
 .ויתוריצימ אירקמה רפוס ,תואצרה לש הרוש וא
 אל .בר להק דימת ונלצא וכשמ ולא ןיעמ תועפוה
 םוי ונלצא תוהשל ןווכתה רשא הצרמש הרק םעפ
 .הזמ הלעמל וא םייעובש ךשמל בכעתה םיימוי וא

 ואב םיבר .ונתציחמב בוטב םמצע ושיגרה הארנכ
 .םהמ םידחא קר ןאכ ריכזנ .םהה םימיב ונילא

♦ 

 תועד־הגוה ,ריהזמ טסיצילבופ ,ןילטייצ ללה ׳ר
 .ויעמוש תא ביהלהש םאונו הצרמ ךכל ףסונו קימעמ
 וירמאמ תאירקמ והוריכהש םינומה ואב ויתואצרהל
 דואמ לבוקמ היה אוה .וירפסמו תימויה תונותעב
 השע אוה .ןילופ תודהי לש םיבחר םיגוחב דוהאו
 .ןפוד־תאצויה ותוינוציחב םג ויעמוש לע בר םשור
 ונקזבו תותובעה ויניע תובגב ,תוכוראה ויתורעשב
 הארנ ןכודה לע ודמועב .ויתודימ לע דרויה םודאה
 יגארטה ופוס .ויאטח לע ומע תא חיכומה איבנכ
 .םיצאנה ינרפצמ טלמיהל תורשפא ול .דתיה .עודי
 וידידי לש םהיתורצפה תורמל התוא החד אוה לבא
 .ןורחאה ומוי דע ויחא םע ראשיהל הצר אוה .ויברוקמו
 הקסינ בוחרה ידוהיו רהמנהו רמה םויה אב רשאכו
 ׳ר היה ."ץאלפסגאלשמוא״ה לא ולבוה השראווב רשא
 ףוטע ׳תולשוכ םיילגרב ךלה אוה .םהיניב וילטייצ ללה

 •הנורחאה וכרדב ,תילט
 רפוס .גרבנסייו ריאמ ה׳ציא לש ותעפוה הרוכז
 הילוש היה וירוענב .ליגרה רדגמ אצוי ןורשכ לעב
 וררוע תאז םע .יהשלכ הלכשה רסוחמ .רלדנס לצא
 ¬קבמו ,םיארוקה ןיב בחר דה םינושארה וירופיס רבכ
 .שידיי תורפס ימשב הלוע ריהזמ בכוכ וב ואר ויר

 שדח רופיס לכ םע הלדג ותחלצהו וינפל ךלה ומש
 ותוריהי הלדג תאז םע דחי לבא ,וטע תחתמ אציש
 .תורודה לכבש םירפוסה ילודגמ דחא אוהש ותנומאו
 אירקה הנממ םיעטקש ,דוקרתסא" ,ויתוריצימ תחא לע
 ¬ידנה תוריציה תחא יהוז" :הבר הוונעב רמא ,ונלצא
 ןודמ והשמ וב היה .*הנש האמל תחא תועיפומה ,תור
 ,לכב םחל ,יתמחלמ חור־בצמב דימת ,ידוהי טושיק
 תאש םירפוסה וירבחב ,וירקבמב ,םימודמה ויביואב
 ארסעכ לטיב ,ללכה ןמ םיאצוי םידחאמ תח ,םלוכ
 ונורשכ תא יוארכ ךירעהל ועדיש ,ונישנא .אעראד
 ויתורהצה .הבר תויבבלב וינפ תא ולביק ,לודגה
 .רומוה ךותמו הבוט חורב ןה םג ולבקתנ תויתמחלמה

 ויעמוש להקמ ידמל הצורמ היה ומצע גרבנסייו ׳רקיעה
 תא ךיראה דחוימ הרקוה־תואכו המחה םינפה־תלבקמו

 .םיפסונ םימי המכב ונלצא ותבש
 .ירמגל רחא גוסמ התיה ןרטש לארשי לש ותומד
 תצקמב תומגמוגמ םילמבו ךומנ לוקב ,סנכנ דחא םוי
 עימשהל ונוצרב ,ונילא ול השקב" :החילס שקיב
 יתלב ,החוד ,דתיה ותוינוציח ."תואצרה המכ "רואה״ב
 היהש אקווד "טוגנידר") תובחס ידלב שובל ,חלוגמ
 שק לש דופיר — םויא בצמב וילענ ,(רוחש םעפ
 ?אוה ימ .םילבחב תורושקה תוילוסה ןיבמ רקדזמ
 .שידייב םיריש רבחמ ,ררושמ ,ךכו ךכ ומש ?והמ
 ,דמ .םיעודי ויה אל ויריש ,םולכ אלו רמא אל ומש
 תאזכ תחנזומ תומד תולעהל רשפא ךיא ? תושעל
 הת סוכ התשש רחאל ?םיעמוש להק ינפב ןכודל
 ,וייח תורוק תא תורצק רפיסו תצק ששואתה םח

 .המחלמה הצרפ זאמ וילע ורבעש תואלתהו תורצה לע
 לש הסוסב .הז אשונ לע רבדל ול השקש היה הארנ
 תבישיב ןוידל אבות ותשקבש ,ול חטבוה החישה
 העש רובעכו ךלה אוה .ברע ותואב םייקתתש דעווה
 .ינמרג רטוש ידי־לע בוחרב רצענ אוהש עדונ הלק
 והארמ .אלכה־תיבל םשמו הרטשמה תדקפמ לא אבוה
 הלחה .םבלב תוששח ,הארנכ ,ררוע רחמהו חנזומה
 ברעב רחואמ קדו ,תונוטלשה לצא תויולדתשהו הציר
 היה אוה .םינמרגה ידימ ואיצוהל ונישנא ידיב הלע
 ותואב המייקתהש דעווה תבישיב .חור־הכנו שושת ,ףיע
 תא בישהל אלש םיבורמ םיסוסיה ירחא טלחוה ברע
 .ברעב תרחמל יתאצרה תא ךורעלו ,םקיר וינפ
 יאב םיטעמ קר ךכ םושמו קיפסמ יתלב היה םוסרפה
 הביס לכ םהל התיה אל ואבש הלא לבא .האצרהל
 וטיבה םלואל תטש סנכנ רשאכ .ךכ לע רעטצהל
 ינל עימשי .דס" :לואשל וצר וליאכ ןוהמתב וילע
 לע הצריה אוה) ויפ תא חתפשמ םלוא ?*הז שנרב
 .םימסק הטמבכ הריוואה התנתשנ (ויתוריצד ץרפ .ל .י
 עומשל תונמדזה םעפ אל םהל התיה 'רואה" תבח
 ¬רהל המתב והשמ ךא .יתורפס אשונ לע הפי האצרה
 .הזירפב הריש וז ,דתיה .ןכל םדוק ועמש אל יז האצ
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 ןכותהו הרוצה תניחבמ ,תוניחבה לכמ תבשחמ תכאלמ
 ופלחתנ םייסשמו םסק יזוחא ובשי םיעמושה .דחאכ
 ¬וש אלא ,שקבמ היה ,ןרטש ,אוה אל םעפה .םידיקפתה

 ¬רה עימשהלו האצרהה לע רוזחל ונממ ושקיב ויעמ
 עובש ךותו בריס אל ןבומכ ןרטש .תופסונ תואצ
 קר אל םעפ לכ .תואצרה שולש דוע ןתנ םימי
 םפא דע םיאלמ ויה "רואה"" ירדה לכ אלא םלואה
 ונריעב ורוקיב תא ןרטש רכז תובר םינש .םוקמ
 רזוח היה השראו תוצוחב יאקסנולפ הארש םעפ לכו
 הפפאש הלפאב רוא־ןרק ול היה הז ורוקיבש רמואו
 ויריש ,ותוינומלאמ אצי םייתניב .אוהה ןמזב ותוא
 *תיבמ" ויריש ץבוק .רתויב םיבושחה תע־יבתכב ועיפוה

 ךשוממ ןמז בכשו ילוח־עודי היה אוה) "םילוחה
 ¬קבמו בר ןיינע ררוע (הטסי׳צ בוחרב םילוחה־תיבב

 הרישה לש תולודגה תווקתה תחא וב ואר ויר
 .שידייב

 ןרטש ענכנ ,האושה האב רשאכ .עודי יגארטה וציק
 אל ,לרוגה םע קבאיהל הצר אל .תישפנ הניחבמ דיימ
 רשא תולודגה תורצחה תחאב בכש אוה .תויחל הצר
 םישנא .תוומל הכיחו ןוטבה תפצר לע ונשל בוחרב
 אל ,בריס אוה .םירדהה דחאל וסינכהל וצר ,והימ ועדיש

 .תמו עווג דחא הליל .דבר הצר

 הלרוג תא וייחבו ותוישיאב למיס ןרטש לארשי
 .ןילופ תודהי לש יגארטה

 ,השראווב םייחהמ רתוי םילק ויה הדש־ריעב םייחה

 הזמ ךפיהה .שממ םילק ויה םהש בושחל ןיא ךא
 םישק םייחה ושענ המחלמה הכשמנש לככ .ןוכנה אוה
 ,לוכה שוביכה תוצראמ ואיצוה םינמרגה .רתויו רתוי

 לוכה .הישעתל םלג־ירמוחב הלכו ןוזמ־יכרצממ לחה
 היסולכואל ןתינש המ .בערה "ךייר״ה לא רבעוה
 יכרצמ .רתויב עורגה ןימהמ םיפילחת אלא היה אל
 םיכומסה םירפכב יאשחב ונקנש הלאל טרפ ,ןוזמ
 דומעל היה לוכי דחא לכ אלש ,םיהובג םיריחמב
 ¬ורעת ׳ןובסה .ספאכ והומכ היה יתנוזתה םכרע ,םהב

 שמתשהל היה רשפא יא ,והשמ דועו לוח לש תב
 המהוזה ךכל ףסונו תדמתמ הנוזת־תת לש הז בצמ .וב
 ¬ותה .םישנאה לש םהיתוחוכ תא ושיתה ךולכילהו

 הנושארה הלחמה .תופגמ וצרפ .אובל ורחא אל תואצ
 םיללח ונריעב הליפה וז הלחמ .תורהבה סופיט ,דתיה

 הפורת םהידיב ןיאב םינוא ירסח ויה םיאפורה .םיבר
 לע תועובש הובג םוחב בכש הלוחה .הלחמה דגנ
 ךלהש ימו ,םילחהו דמעמ קיזחהש ימ .תועובש
 ןכוסמה קדייחה אשונ ןבו וז הלחמל םרוגה .ומלועל
 יתלב התיה םרוגה דגנ המחלמה ךא ,םיעודי ויה
 דחפה .םירחא יוטיח יעצמא וא ןובס ןיאב תירשפא

 .םינמרגה ודחפ דחוימבו לודג היה הלחמה ינפמ
 ,תיברעמה תיזחב םחלש ןיצק רבעשל ,טפושב השעמ

 ןכומ היה ןידה־קספ .תויודע עמשו טפשמב בשיש
 ריווחה םואתפ עתפל .רסאמ םייתנש :ושארב רבכ
 הב הסרוכה לש םודאה דבה לע .ומוקממ ץפקו
 והשמ םגמגו ולוכ דער טפושה !הניכ הלחז — בשי
 ךות ׳הדימעב טפשמה תא םייס אוה .ןבומ יתלב
 .קלתסהו תחא הנש דוע םשאנל ףיסוה הבר הלהב
 תיזחב הזכ דחפ ותוא ףקת אל ,וידידיל רמא ,םלועמ

 .הסרוכה לע "קנטה" תא ותוארב םעפה ומכ

 העודי התיה אוהה ןמזב הצרפש הינש הפיגמ
 תעפש וז התיה .(ז״עלב הקנאפשיה) "הידרפסה" םשב
 םיבר .בלבו תואירב םינכוסמ םיכוביסל המרגש .השק
 ־ומש ןבומכ ןהיניבו תוליגר תופורת .היתונברק ויה
 קדיחה לע רבגתהל ידכ ןהב היה אל יתרוסמה קיק
 ןיידע תומייק ויה אל תויטויביטנא תופורת) ןכוסמה

 .לאמש לעו ןימי לע רצק אוהו ,(םהה םימיב

¥ 

 ¬עמל םיקוסע ויה ריעב םיינלופה םיאפורה תשולש

 דראבלעג השמ קוסע היה םלוכמ רתוי ךא ,שאר הל
 ורפיס הז השמ לע .(שבוח) רעשדלעפ השיומ הנוכמה
 ץיקב המויאה ערילוחה תפיגמל רשקב שממ תודגא
 זכרמב הנורחאה ערילוחה תפיגמ וז ,דתיה .1894 תנש
 הלעמל .דוסיה דע ריעה תא העזעיז איה .הפוריא
 ונריעב זא ותמ ,םידוהי אלו םידוהי ,שיא ףלאמ
 םירפכה לא ריעה ןמ וחרב םיבר .תועובש 6־5 ךות
 אוה .ותרמשמ לע ראשנ רעשדלעפ השמ .םיכומסה
 ־תיבב דחפ אללו תואיל אלל םימיכ תוליל השע
 בוחרב רשא בוזע תיבב רדוסש קחדה־תעשל םילוחה
 ,םישנא תורשע םוי םוי ותמ ובש ,הז תיב) הקסנודז

 תליחתב דוע םיבשו םירבוע לע ותמיא תא ליטה
 גזמ לעב םדא היה שבוחה השמ .(תיחכונה האמה
 ויבאכ והומכ ,ןחינ אוה .דימת ךייחמו טקש ,בוט
 .דחוימ הנחבא ןורשכב ,רעשדלעפ אוה םג ,דוד חונמה

 ץרא־ךרדב וילא וסחייתה ימוקמה חקורה םגו םיאפורה
 ךרשמ היה ברעב רחואמ דעו רקובה ןמ .בר ןומיאבו
 "סעקנאב״ו תוקולע םש ,הלוח לא הלוחמ וכרד
 םיכב) םידלי לש תונורגב לפטמ וא (חור־תוסוכ)
 דוי םע קובקב ןכומ דימת היה וליעמ לש ןוילעה
 ודחפ אל םידלי .(ןפג־רמצ תצק םע ץע םסיק םגו
 הרקה ונזא תא םש היהשכ וליפא וכב אלו וינפמ
 .םיפוקסוטטסמ "קיזחה" אל אוה .טהולה םפוג לע
 בוטה פוקסוטטסה איה — רמול ליגר היה — ינזוא״

 ."רתויב

 ףלוו ומשו ונריעב היה ינש ידוהי רעשדלעפ
 האר ןכלו השממ הברהב ריעצ היה אוה .הקמירפ



 213 הנושארה םלועה־תמחלמ ימיב / ןייטשלקניפ ריאמ

 ו9ו8—ו9ו6 תונשב קסנולפב םידיקפהו ריעה תצעומ

 ,בבר אלל היה ושובל .רתוי ינרדומ ומצע תא
 ¬לוסמ ומפש ,ןימי דצל דימת היוטנ ושאר לע תעבגמה
 תולחמב השמ לש ותונוילע תא ללש אל אוה .לס
 ולוכ היגרוריחה חטש היה תאז תמועל .תוימינפ
 לגרב רבש לש הרקמ םעפ ול ןמדזנ רשאכו ,ולש
 תכיתח" יהוז :החמשב וידי ךכיח שארב םיעצפ וא

 .וליבשב קרו וליבשב "הדובע

* 

 ¬יעב ךא תובכשה לכמ ואב תולחמה לש םהיתונברק

 ושע םהב ,םעה־תלד ברקמו תלוכיה־יטועמ ןיבמ רק
 יברעב םיחתפה לע םירזוח ויה םיינע תורשע .שממ תומש
 רובעכו םהמ םיבר ומלענ רצק ןמז ךות .תותבש
 היה ה;מ בוט אל .םמלועל וכלהש עדונ המ ןמז
 לכמ םיעגושמב הכרבתנ ונריע .םיעגושמה לש םלרוג
 םהמו םיכרד ידצב םיכלהמה םיטקש םהמ ,םינימה
 ¬ודב בוחרה תא הקיחצה הכלמ .תומלוע םישיערמ

 .םיזילעה הינומזפבו בשו רבוע לכ םע ינלוק חיש

 היהש ."ךרבש ימ" תחא הטורפ דעב עימשמ היה הניומ
 םדא המלש היה םתמועל .תונבומ יתלב םילמ בוביג
 הרכענ וחור .םעכ ידיל ואיבהל היה השקש ,טקש
 אשנ וימי לכ .הקוחרה ריביסב ראצה אבצב ותרשב
 יליקב עימשמ היה הדובעה רחאל .םידוהי יתבל םימ
 סינימזפ יא רזנוצ םיקילא יריש ילקיזומהו םיענה

 לעב ,זאנ לאומש .תיבה־תורזוע לש ןתאנהל םייסור
 ביבסמ תופקה השוע היה ,יוניכה ןאכמו דואמ ךורא ףא
 ."ךילרעווש זיא ךילרע" :ףרה ילב למלממו רכיכל
 וכלה םלוכ .קדצ המכ דע עדי אל ומצע אוה ,ןכסמה
 לטינ םתומבו רצק ןמז ךות הז רחא הזב םמלועל

 .ריעה לש הנויבצמ והשמ

 ואבש הלא דוחייב אוהה ןמזב ןילופב ובשיש הלא
 םאה" :תופוכת םמצע תא םילאוש םינמרגה םע עגמב
 ¬מויה םעגמב .םינמרגב ןיחבהל היה רשפא זא רבכ
 םינמיס ,דחוימ והשמ םהב שיש .היסולכואה םע ימוי
 םינש המכו םירשע םימהש ףוריט ותוא לש םהשלכ
 איה הבושתה ידילוס תודהי לע האוש ןכמ רחאל
 לבוקמה תולובגמ הגרח אל םתוגהנתה .טלחהב תילילש
 קוח דחוימבו קוחה .המחלמ לש םינמזב ילמרונהו
 תייצל היסולכואה לע .לכל לעמ םלצא היה ,המחלמה
 שוביכה תונוטלש תוארוה ירחא תונדפקב אלמלו
 איה םאו ."ךייר״ל םישורדה םירמוחה תקפסה רבדב
 גוהנל םיימינפה הייחב תיאשר איה ירה ךכ השוע
 וא תושיגנ .ןמזה לכ וגהנ ךכ .הנוצרכ רדתסהלו
 ילוא הרק .דואמ םירידנ ויה תוללעתה לש םירקמ
 ךא .*ינוטבטה םעזה- תוצרפתה לש הרקמ םשו הפ
 ןמיס הז ירה .חכתשנ אלו הרכמ תרחנש ןוויכמ
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 הרקמ םעפ הרק לשמל ךכ .דדוב הרקמ הז היהש
 -תיבמ ריסא ךילוה ינמרג לייח .ריסאב תוללעתה לש

 ריסאה .אלכה־תיב לא קסוטלופ בוחרב רשא טפשמה
 .םוקמה ישנאמ אלש ,םונצו הובג ידוהי רוחב היה
 דבכה ופגמב ןמזה לכ לייחה טעב בוחרב םתכלב
 ילוקב קעצ ריסאה .ריסאה לש וירוחאב רמוסמהו
 וא לפנ ףוסבל ,לוכי אלו קמחתהל הסינ ,תולוק
 תא ומצעמ ערוק ליחתהו ץראה לע ומצע תא ליפה
 ינמרגה .ודלוויה םויבכ םורע בכש עגר ויב .וידגב
 לפנתה אוה .תופרוטמ ויה ויניע ,ותעדמ אציו טעמכ
 ריטמה ,ריסאה לש םורעה ופוג לע הכופש ,רמיחב
 .ללותשה ,ויפגמב וב טעב ,והבר תקב תוכמ וילע
 ופוג ,ללכ ביגה אל ,ןופלע לש בצמב היה ריסאה
 ואב .הרזעל ארק לייחה ."הירט הכמו הרובחו עצפ" היה
 ריסאה תא הילע וליטה ׳הלגע ורצע ,םירחא םינמרג
 תא ובזעו ועמשמכ וטושפ וילע ובשייתה ,םורעה
 תא ררוע המב ,ועשפ היה המ ,רוחבה והימ .םוקמה
 אל — ןיינעה לכ םייתסנ המב ,ינמרגה לש ומעז
 לכל היאר ידע ויהו ביבסמ ודמעש םידוהי .עדונ
 וזיא" :וחנאנו והערב שיא הימודב ולכתסה שחרתמה

 ...״!תוירזכא
 הלע אלו םידדובה םירקמה דחא הז היה ,רומאכ
 הרקממ ןהשלכ תונקסמ קיסהל שיא לש ותעד לע זא

 .הז דדוב
 לא םסחיב םאה" :איהו תרחא הלאש םילאוש שי
 לע דיעהל היה לוכיש והשמ רכינ היה םידוהיה
 הביא לש םינמיס ויה םאה ?ןכמ רחאל הרקש המ
 ישעמכ םרידגהל רשפאש םהשלכ םישעמ וא היולג
 .תילילש איה הבושתה יכ המוד ןאכ םג ?"הביא
 לדבה לכ םינמרגה ושע אל היסולכואה לא םסחיב
 סחיה םלוא ,רומח היה רטשמה .םידוהיל םינלופ ןיב
 םסחיב ,ואנש םינלופה תא .ןגוה ללכ ךרדב היה
 קיציא" .לוזלזו זוב לש ץמש היה םידוהיה לא
 לש ורוביד תרוצ תא געלב םיקחמ ויה "רעהא םיק

 .ידוהי

* 

 והשמ םהישעמב אוצמל השק ליעל רומאכ םלוא
 הרקמ קר רוכז .ידוהי־יטנא השעמכ ורידגהל רשפאש
 השעמו .יאנגל וב רכזנ םידוהיה םשש דיחיו דחא
 תכשחב הליבוה םיחירבמ תרובח .היה ךכ היהש
 תורחא תורוחסו ןוזמ יכרצמ האלמ הלגע הלילה
 ועמש ריעה תואובמ לא ועיגהשמ .קוחה יפל תורוסאה
 שרח־רטוש דמע םהינפל .(רוצע) !"טלאה" םואתפ
 .ודיבש סיכ־סנפב םתרוחס תאו םתוא ריאהש ינמרג

 .הוויצ — ״הרטשמה לא״ .הלגעה לע ספיט אוה
 לכ איהש ,הרוחסה .םידובא םהש ואר םיחירבמה

 .ןידה־רמוח לכב ושנעיי םמצע םהו ,םרחות םנוה
 םה .הברה בושחל ןמז םהל היה אל ?תושעל המ
 וידי תא ורשק ,ויפ תא ומתס ,ינמרגה לע ולפנתה
 םמצע םהו הלגעהמ והודירוה ׳םילבחב וילגר תאו
 והשכיא ררחתשה ינמרגה .םוקמהמ רהמ שיח וקלתסה
 םישופיחב דיימ הלחהש ,הרטשמה תא קיעזהו םילבחהמ
 ¬וקמה לכב ושפיח הלילה לכ .םיחירבמה ידחא םיצרמנ
 ומלענ םיחירבמה .ליעוה אלל םלוא ,םידושחה תומ
 תוריק לע העיפוה םוי ותוא .המדאה םתעלב וליאכ
 ןמטפואה טנאדנמוקה ידיב המותח העדוה םיתבה
 לקונומ םע הזרו הובג ,יסופיט יסורפ ןיצק ,רנסיימ
 והשעמ לע היסולכואל רסמנ וז העדוהב .תחא ןיעב
 ־יד עשידיי סאד") ידוהיה םיבנגה רבח לש ריפחמה
 ¬שופב הרתמ טנאדנמוקה .םדוקה הלילב ("לדניזעגנעב
 ךות בוטה םנוצרמ הרטשמב ובצייתי אל םאש ,םיע
 המל" ונטר םידוהי .םתירחא היהת הרמ ,תועש 24
 יכו ?םיחירבמה לש םתודהי תא שיגדהל ךרוצ האר
 לע וקחצ תאז םע ?"החרבהב םיקסוע םניא םינלופ
 -הקי" .תועש 24 ךות ובצייתיש השירדה תומימת

 ."תצק תוכחל ךרטצי ראנ
 אל םיחירבמה .תואצות לכ ול ויה אל הרקמה

 .גהונ וגהנמכ םלועהו וספתנ

♦ 

 ונעדי אל .הרומג העתפאכ האב רופלאב תרהצה
 תוקבאיהה לעו ךשוממה ןתמו־אשמה לע םולכ אלו
 ¬סהש תועומשה .הרהצהל םדקש ןורחאה בלשב השקה
 תורתוס םימעפלו תורורב יתלב ויה תונוש םיכרדב וננת
 ¬בומ םימעטמ ,הלכי אל איה םג תונותעה .וז תא וז

 הדמעש היצמרופניאה אולמ תא היארוקל קפסל ,םינ
 ירשפא יתלב רבד הז היה םימעטה םתואמ .התושרל

 .התואנ הרוצב לודגה ערואמה תא גוחל

 הפיסא הכרענ .רשפא יא םולכ אלב רוטפ לבא
 םינומה ואב הפיסאל .שדחה שרדמהדויבב הלודג
 םימאונה .הפ לא הפמ שרדמה־תיב תא ואלימש
 לע אלו הרהצהה לע ןבומכ ורביד הב ועיפוהש
 םיפסאנל וריהבה םה .תונוטלשל ועידוה וילעש אשונה
 ,השדח הפוקת תישארכ ערואמה לש לודגה וכרע תא

 שארב םייולת הידממו התחלצהש ,המשגהה תפוקת
 תיטילופה תרגסמה .ידוהיה םעה לש ונוצרב הנושארו

 .ינויצו ידוהי ןכות האלמל שי ,הנשי
 בושחל ןיא ךא ,העתפאכ האב רופלאב תרהצה
 .ןכומ יתלב יאקסנולפה רעונה תא האצמ איהש
 ןימאה ,ול הכיח ,הזה םויל ןנוכתה אוה .אוה ךופהנ
 אוה הנהו !תרחא וא וז הרוצב אובי אוב הז םויש
 תויעבה לכ — זא המדנ היה ךכ — וישכע .אב
 החוורל ץראה ירעש וחתפיי המחלמה םויס םע ,ורתפנ
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 לכ לע רבע תובהלתה לש לג .תינומה הילע ליחתתו
 .ןילופ ירע

 השראווב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה דעווה
 .הז םמורמ חור־בצמב דרש היה ,הארנכ ,אוה םג

 ¬צה לע העידיה םוסרפ רחאל םייעובשכ :היאר אהו
 לש רזוח םיימוקמה םידעווב לבקתנ רופלאב תרה
 דיימ ךורעל םידעווה םישקבתמ ובש ,יזכרמה דעווה
 רזוחל .לארשי־ץראל תולעל םיצורה לש יללכ םושיר
 ¬יטניא והמ ,תולאש תורשע ובו ןולאש ףרוצמ הי:־,
 הלועה לש ותושרל דמועה ןוהה ןוגכ ,ידמל תוימ
 םימעטמ םיברב םסרופ אל םושירה ןיינע .ב״ויכו
 םוקמב ןושארה םויב רבכ ועיפוה תאז תורמלו ,םינבומ
 דע תונלבסב וכיח םה .םישנא תורשע ךכל עבקנש
 ורשיאו תולאשה לכ לע ןוצרב ונע ,םרות עיגיש

 .םדי־תמיתחב םהירבד
 ,עיפוה דחא םוי .םימשרנה רפסמ לדג םויל םוימ
 ריעה שאר ׳םושירב םיקסועה לש לודגה םנוהמתל
 ידוהי הז היה .ומצעבו ודובכב דנערא דוד לעופב
 יושע ונקזו בבר אלל ושובל ׳בר ץרמ לעבו חקיפ
 םוקמה ישנא לע רתויב דוהא היה אל אוה .הפי
 המ" .םלועמ הנמנ אל םינויצה םע .ותוריהי ללגב
 ןכ" .והולאש — ׳ד תולעל םיצורה ןיב אוה םג ,הז
 םייחב ליחתהל ינוצרב ,ןאכ םייחה ילע וסאמנ
 רבדה עדונשכ /,הפ יל ימו הפ יל המ ,םצעב .םישדח
 שושחל דוסי ול שי הארנכ" םידוהי וקחטצה ריעב
 ."תורמשמה ףוליח םע םויה אובב והשימ תמקנמ
 ףא ץראל הלע אל הילעל ותא דחי ומשרנש םיברכ
 ויקסע תא בר ןוזפיחב לסיח המחלמה םויס םע .אוה
 ינועב תמו ויסכנמ דרי םש ,השראוול רקעו קסנולפב
 לגש ,דיעהל אב ליעל רפוסמה לכ .לכ רסוחבו
 םדוקמ שדל התיה אלש םיטנמלא ותא ףרג תובהלתהה

 .לארשי ץראל וא תונויצל הקיז לכ
 התיה תובהלתההש ררבתנ המחלמה המייתסנשמ
 ירעש .תצקמב םדקומ היה הילעל םושירהו תזרפומ
 ויבמ טעומ קלח קרו החוורל וחתפנ אל ץראה

 .תולעל וחילצה םימשרנה

4 

 םלועה תמחלמ לש ןורחאה ץיקה .1918 תנש ץיק
 דבכ ברק םישדוח הזמ ללותשה ברעמב .הנושארה
 ליגרכ ורפיס ינמרגה הטמה תועדוה .תיזחה לכ ךרואל
 ןיב האירקל םיחמומ םלוא ׳תונוחצנו תוחלצה לע
 וניחבה — קסנולפב םג ויה הלאכו — תורושה
 ־בואה .הכ דע העודי התיה אלש .תרחא המינב רבכ
 והמ רוריבב תעדל הלכי אל שוביכה תוצראב היסול

 רתוי הרומת התיה תונותעה לע הרוזנצה .בצמה
 ינמרגה אבצה לש ובצמש שגרוה תאז תורמלו * דימתמ

 .ויתוחוכ תיראשב םחלנ אוהש ,ער לכב אוה

 דע תוכחל תונלבס םהל ,דתיה אל ,ונירוחב
 .השראוומ םינותעה םיעיגמ ויהש העש ,ברע תונפל
 בוחרב רשא ראודה דרשמ לא םוי םוי וצר םה
 ,ינמרגה הטמה תעדוה תא םש אורקל ידכ ץיבוקוב
 .ברקה ךלהמ ירחא הפמה יפל םיבקוע ויה ךכ רחאו
 הטמה תועדוה .ץובו םימשג ותאו ויתסה אב
 תומש ,ןהב ועיפוה םישדח תומש .רתויו רתוי ורימחה
 ירוחאמ םירטמוליק תורשע םיאצמנה תומוקמ לש
 .גוסנ ינמרגה אבצהו הצרפנ תיזחהש ןמיס .תיזחה
 וטשפ דחא םוי .ףוסה תלחתה יהוזש רורב היה
 ¬וכנב ןימאהל היה השקש תויטסטנפ תועומש ריעב
 םינמרגה ןוטלש ,השראווב תומוהמ וצרפ וליאכ ,ןתונ
 ¬רג םיניצק ריעה תובוחרב םירצוע םיחחרפ ,ררופתמ
 תא חינמ אבצה ,םהיסיכב םישופיח םיכרועו םיינמ
 םילטונש םיינלופ ןוחטב תוחוכ םיכלוהו םימק ,וקשנ
 .וז תא וז ופדר תועומשה .םהידיל ןוטלשה תא
 ונריעב רשא םינמרגה .הינשה ןמ רתוי השיערמ תחא
 םהינפ .תונבצע ,טקש־יא לש םינמיס וארה שד םג
 ¬סומ תועידי הארנכ םהל ויה .ודדותסה ,םיגאדומ ויה
 לכ ךשמבו ברעב .הריבב שחרתמה לע רתוי תוכמ
 ןשעו םייתלשממה םידרשמה לכב תורוא וקלד הלילה
 םינמרגה — עדונ ריעב .םהיתובוראמ רמתיה ךימס
 םירז םישנא ריעב ועיפוה רקובב .םיכמסמה תא םיפרוש
 םשל ואב םה .םהילוורש לע ןבל־םודא םיעבצב טרסו
 ¬איציו םתעינכ לע םיימוקמה תונוטלשה םע ןתמו־אשמ
 םינמרגה יכ עדונ הלק העש רובעכ .ןילופמ םת
 ןוויכב ריעה תא תאצלו םקשנ תא חיגהל ומיכסה
 סקטל םידע ריעה יבשות ויה םויה ירהצב .לובגל
 בוחרב הכורא הרושב ורדתסה םינמרגה .קשנה תחנה
 ־לוגמ יתלב ,םינמרגה .םינלופה ודמע םלומו ץיבוקוב
 אלו ףוסססאכ רבכ וארנ ,ןיפוליגב םהמ םיבר ,םיה
 תא םמצעמ ודירוה הדוקפ לוקל .עמשוממ אבצכ

 דוע .שיבכה לע הבורה םע דחי ותוא ומשו רוגחה
 םשל ואבשמ .תבכרה תנחתל ןוויכב וזז םהו הדוקפ
 הקירש עימשה רטקה .םיחותפ אשמ־תונורק לע ולע
 ירוחאמ המלענ איהו טעמ דוע .הזז תבכרהו הדח

 .בוביסה

 תפוקתב ונריעב םינמרגה ןוטלש םייתסנ ךכ
 .הנושארה םלועה תמחלמ

 בהו םינש תחאו םירשע אלא ורבעי אלש לליפ ימ
 םאוב םע יכו ףוריט יהחא .המטשמ ירודח ור־חי

 ...קסנולפ ידוהי לע ץקה ץיקי



 בואט המלש

 קסנולפב 1918-1914 תונש

 ריאמ לאיחי יבא ;ל״ז םירמ ימא רכזל

 היבוט ןנחלאו לאקזחי יבצ יחא ;ל״ז

 ףרטה־תויח ידיב וחצרנש ,םהיתוחפשמו

 .םיצאנה

 המשנ תימלהליווה הינמרג ידיב השבכנש ריעה
 תא לודגה וקלחב אצמ ריעצה ידוהיה רודה .החוורל
 תונויצ ,תוברת יניינעל ץלחנו תונוש תומישמב ונקרופ

 .טרופסו
 ,קסנולפ יצולח תעונת י״ע וערזנש םיערזה

 ןושארה רושעב הינשה הילעה לג םע י״אל ולעש
 ידוהיה רעונה בלב םיקומע םישרוש וכי,ד ,תאזה האמל

 ־ונתה .הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב לדגש ,ריעב
 שוביכה תונוטלש י״ע תימשר הרתוה תינויצה ,דע
 לש תוריזגה ומלענ .יקוח ףקות הל ןתינו םיינמרגה
 וב יחש דחפה םלענ םמעו םימדוקה ראצה תונוטלש

 .המחלמה ינפל ינויצה רוביצה
 לש הנושארה תרמשמה הבכרוה הנממ הצובקה
 הרבח יגוח ךותמ ואציש ,הינשה הילעב קסנולפ ישנא
 ,ןירג דוד ,ץיבוקבל המלש ׳חמצ המלש ויה ,םינוש
 תחפשמ ,ינשווק תחפשמ ,בואט ןרהאו אפיל םיחאה
 לש תשק וז התיה .םירחאו ל״ז קיזייא החמש ׳ר
 ¬וניבו םירישע ,םידימאו םיריעז םירחוס ינבו םירחוס

 .המדיק ישנאו "םידגנתמ" ,םידיסח ינבו םידיסח ,םיינ
 תבחרנ תיבויח הבוגת הררוע םינושארה תזעה
 .ינמרגה שוביכה תפוקתב יאקסנולפה רעונה לצא

 .רעונל ול המסק ךרדה

 לש םייחה ינפ יונישל םימיאתמ םיאנת ורצונ
 תוכזב לארשי־ץרא םע םירשקה ידה .ריעצה רודה
 ריעה יבחרב רהמ שיח וטשפתה הנושארה תרמשמה
 שממ וכפה תונויצה ידגנתממ םיבר םיברו התביבסו
 היה אלו ולדג לארשי־ץראל םיעוגעגה .היצירעמל

 .םינבו תובא ןיב קבאמב ךרוצ דוע

 תמייקה ןרקה ןעמל הדובעה .החוורל םשנ רעונה
 ד .השודקבש רבדכ תובהלתהב התשענ לארשיל
 לעבו הלכשהה שיא ,םדאב רשיה ,ל״ז הפשי יכדרמ
 ¬מאב ל״קק לש לובה תצפה ןעמל תובר לעפ ,חור־ראש

 .תוריעצהו םיריעצה תועצ

 לש תירבעה הפשה תארוהל דיחיה רפסה־תיב
 ¬בעב תירבע הטישה יפל דמיל רשא ,ל״ז ףלח עשוהי

 הרות ץיברהו תקסופ יתלב תובחרתה ןמיסב דמע תיר
 .קסנולפבש תודמעמהו םיגוחה לכב טעמכ וז

 הז רפסדויבב הריכה ריעב תינויצה העונתה
 המצעל הביצה רשא הלש תובושחה תורמשמה תחאבכ

 .תירבעה ןושלה תא תויחהל המישמה תא

 איה .ריעבש רעונה ןיינקל םנמא המק תירבעהו
 .בוחרבו הרבחב ,תיבב תרבודמו היח ןושלל הכפה
 ¬כומ םירומ רפסמ וידימלת ברקמ ךימסה הז רפס־תיב
 ךכ י״עו בר ןמיז ךכב וקסעש ,הפשה תצפהל םירש
 ןיב םג תירבעה ירבוד גוח תא וביחרהו ולידגה
 תירבעה ןושלה תארוהב םיקסועה םהמ ,םירגובמה

 .הזה םויה דע תירבה־תוצראב

 יכינח י״ע וכרדוהש ,הדגאו ך״נתל םיגוח ודסונ
 תובר תואצרה ועמשוה .ףלח עשוהי לש רפסה־תיב
 םירועש לש המלש הרדיס .םינוש םיאשונ לע תירבעב
 וכרענ היקמעו היררה ,המילקא ,י״א לש היפרגואיגב

 .םיריעצה םהיפתתשמ בלב םיעוגעגו םידה וררועו

 .הרבחב דואמ דבכנ םוקמ שפת ירבעה רמזה

 ¬רתל דסומה .ריעב םיבר םיתבמ עקב ןויצ יריש לוק

 רעונה לש זוכיר םוקמ ושמש ותיירפסו "רואה" תוב
 ןאכל .שידייבו תירבעב םייתונמא םיפשנ ומייק ובו
 תוברתה יאשונ יפמ תואצרה עומשל םיבר ורהנ

 .קסנולפב העונתה ינקסעו

 ¬שורי ויעמל ,י״אב תירבע הבשומל התמד ריעה
 ¬תב קסנולפ ידוהימ םיבר .ןיפנא־ריעזב ןילופד םיל

 םשמו תירבע לש דבכנ יד ןעטמ םתא ואשנ תוצופ
 .תובאה ץראלו וושלל םתבהאב ודימתה

 "ןויצ ינב" תודוגאה תימשר ודסונ םימיה תוברב
 דוע ביחרהל וחילצה ןהיללוחמ רשא "ןויצ־תונב״ו
 םנמא .תונויצה ןויער יאשונ לש תרגסמה תא רתוי
 ,וללה תודוגאה ויבל "רואה" ןיב תורחתהה הטלב
 הז היה .ריעב העונתל ךכמ קמ לכ םרגנ אל םלוא
 ירה ,הברמה לכ" תניחב ׳םחה םימיב יעבט ךילהת
 ךרוצב תוצוענ הז ךילהת לש ויתוביס ."חבושמ הז
 תושפנ תיינקבו תינויצה הדובעה תבחרה לש ףוחדה
 ףרטצהל וקיפסה םרט רשא ,ריעבש םיפסונ םיגוחב
 םדוקש ,םיפסונ םישיא ליעפהל היה ץוחנ ןכ .העונתל
 ןעמל םתלועפל "רואה״ב בחרנ יד רכ ואצמ אל ןכל

 .העונתה
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 בואט ריאמ לאיחי ׳ר

 העונתה תושרל ודמעש םינושה םילכה תשרב
 שרדמה־תיב דחוימ ןויצל יואר איהה הפוקתב תינויצה
 (י׳ציא) קחצי ׳ר ןבדנה י״ע ונמזב הנבנש "שדחה"

 .ל״ז ןהכ
 ריעב םימדקתמה תדע לש הבורש לרוגה הצר
 ןכשמ תא תועיבקב ןאכ ואצמי התורחב רחבמו

 .םהלש הליפתה

 ןנכות הז שרדמ־תיב לש והנבמ .רבדב אלפ ןיאו
 ,חוורמ םלוא ,עונצ היה והארמב םנמא .שידח ןונגסב
 ־דמה־תיב :םיינשה רתיכ אלש ,ריוואו רוא אלמ הובג
 ריווא יורש היה םהב רשא "ירוחאה״ו "ימדקה" שר

 .ךומנה הבוגהו םצמוצמה חטשה תמחמ םוחד

 ¬כרמה תודוקנה תחאל עבקנ שדחה שרדמה־תיב
 ¬ונתה תודסומ םעטמ תינויצ הפטה םשל לצונו תויז
 להקב הבר הדהאבו ןוצרב לבקתנש רבד ,ריעבש הע

 .הז םימדקתמ
 ¬וכיוול בחרנ רכ ןאכ ואצמ יחרזמה ינקסע םג
 תוכירדב ועמשנ םהימואנ םג .תינויצ הלועפלו םיח

 .םירכינ םידממב בחרתה םהידתוא גוחו
 תודוקנה תחאכ םג שמיש שדחה שרדמה־תיב

 .תוינויצ תורטמל םיפסכ ףוסיאל רתויב תובושחה
 םיססהמה הנחמו ריעב ושבגתנ העונתה יכרד
 העונתהש רמאנ םא המזגה וז היהת אל .ןטקו ךלה
 תא טעמכ הפיקה איהה הפוקתב קסנולפב תינויצה
 וז ריעב ושחר וא וטלב םא ינקפוסמו םינומהה בור
 ריעצ לכל היה דובכ־תוא .תורחא תויגולואידיא זא

 הנרק .םדגב שדב דדד־ןגמה תא ןואגב תאשל הריעצו
 .אישל התלע העונתה לש

 םייחה םרז לע תמעוז ןיעב םנמא וטיבה םשמו הפמ
 .ריעה לש הללח תא אלימו רבגו ךלהש םישדחה

 םע ופחסנ םמצע םה .בר ןמז חוכ ורצע אל הלא ךא
 .םרזה

 תוגוז ועיפוהשמ וז ריע ןייפאמה הרקמה חכשיי אל
 תבוטל בהז יטישכת ףוסאל לארשי יתבב םיריעצ
 ןימאהל היה השקש ׳דואמ תובר םישנ .דוסיה ןרק
 -תועבט ודירוה — תינויצ הרטמל ומרתי הלאש םעפ־יא
 ־ורק תועבט ומוקמב ודנעו הוואג ךותמ ןיאושינה
 ¬ירש ,ריבכ ךרע תלעב יתבר הנגפה התיה וז .דוסיה
 המודקה התרוצ הטשפ קסנולפ .םויה דע רכינ המוש

 .לצרה לש ונוזחב הנומאו זוע לש הרוצ השבלו
 .וז ריעב "םיחרפה ימי" ויה םיינייפוא המו

 םינב לש תוגוז םיטשופ ויה הריתי תויגיגחב
 ־וטמסו היתובוחרב ,היקוושב ,ריעה לכ יבחרב תונבו
 .דתיה ריעה •י״א תבוטל "חרפה" תא ץיפהל הית
 .ערואמה תארקל רדה השבלו ןבל־תלכתב היתב הליגדמ
 קסנולפ ינב רחבמ לש טהלו ראפ תעפוה התיה וז
 תובל ושבכו םזילצרהה םע תירב ותרכ רשא ,היתונבו
 ונמאה דחאכ ונלוכו .העונתל בל־ילרע ףאו םידגנתמ
 ¬תמו דלוה הנה יכ םימולע לש תומימתה אולמב זא
 ויתוצופת לע ולוכ לארשי םעו לצרה לש ונוזח םשג
 ,זעה ונוצר חוכב תובאה תדלומ תא הנביו בושי

 !"הדגא וז ןיא וצרת םאו"

 ¬ופתה ראש ועיגה וליאש אלמ הפב רמול רשפאו
 לש ןויערה ןעמל תובבל שוביכב המוד אישל תוצ
 ונמעל המרגנש הארונה האושהו ןכתי — וויצ־תביש
 הכ םידממל העיגמ התיה אל ףרוטמה ררוצה י״ע

 .םיבחרנ

 תמחלמ דע תולגה ןוויב עקשש ,ךלוהה רודה
 אורקל שדחה ןמזה ץחלב ץלוא הנושארה םלועה
 םהבש תולבגההו םילבכה ורסוה .ריעצה רודל רורד
 לש יפיצפסה שובלה .ןכל םדוק םיריעצה וכנוחו ולדג
 ונייפא רשא .דחוימה עבוכהו ךוראה דגבה ׳םינבה
 ןיב לידבמ וניאש לבוקמ שובלב ףלחוה ,ידוהיה תא
 תואיצמל וכפה תוריעצו םיריעצ ןיב תושיגפ .םעל םע
 ברע לכ האלמ ריעבש *ץיבוקוב" תלייטה .תנבומ
 ¬תמו תוריח ךרדו םדומ שארב םילייטמה תונבו םינב
 תודמעמה ןיבש םיסחייב ףא .אה לת אד לע םיחכוו
 ייחב הכפהמה לש המושיר היה רכינ ריעב םינושה
 ינוניבה דמעמה ׳ריעה ידבוכמו םירישעה ינב .הרבחה
 היתודסומבו הרבחב דיחא שוגל וגזמתנ םילמעהו
 השחל ןיידע םשו הפש ןכתיי .םיינויצהו םייתוברתה
 ולביק רשא תיתרוסמה תלחגה םינוש םירוה לצא
 .םידוגינה וקספ סאל םאל ךא .תורת תשוריב התוא

 .תוציחמה ולפנו

 2*י ,רסגויפ רפס
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 רבד ףוס

 ¬והיה הירוטסיהה ףד םתחנ האושה םעש רחאמ
 תורוד ךשמב רשא ,ןללכב קסנולפו ,ןילופ ירעב תיד
 ¬צומ תוישא םידוהיה היחרזא־היבשות ומל וקצי םיבר
 תומד ועבטו ובציעש ,םישרשומ תובא־יתב תומדב תוק
 ¬עהל ימצעל השרא ,םתהד תידוהיה הרבחל תשבוגמ

 .ל״ז ירוה תיבל ,תורופס תורושב ןויצ דימ

 יכרב לע ךנוח ,בואט ריאמ לאיחי ,חונמה יבא
 החפשמה ,דתיה הפנע .קצולפב וירוה תיבב תודיסחה
 ,בונאכי׳צ ,קצולפ ,םירעה ינפ לע ופעתסה היתוחולשו

 יברה תיבו זנוי׳צאר ,קסנולפ ,טדאטשיינ ,קסוטלופ
 יברה תלשושמ ואצומש ,ל״ז בואט בקעי ,הנולבאימ

 .הקרווד

 ,תודימ שיא ,תוכילה םיענ ,אבא היה בל בוט
 םינבה םע .רתסב ןתממ ודי השמ אל ותלכיל םאתהבו
 וטסשכ ישפנ לבסב הנעתנו תונדפקב גהנ םינושארה
 ,תינויצה העונתל ופרטצנו הקודאה תרוסמה ךרדמ
 תוברתל האיציכ רבדה היה המוד םידיסחה יניעבש

 ,ה״סרת תנשב ץראל תולעל ותוצרב ,יחאמ דחא .הער
 השעמל .םירוהה תעידי ילב תיבה תא בוזעל ץלאנ
 םייתנש רובעכו ,םירוהה לע הזע העפשה התיה הז
 ,ןמזה .םתרזעבו םירוהה תעידיב ינש חא ץראל הלע
 לע ׳תבהוא םא ךרדכ ,תוכז הדמלש ונמא תארשהו
 ןב ,ינאו ,אבא לש וחורב םג הרומת וללוח ,םינבה
 פ״עא ,אלמ הלועפ שפוחמ טעמכ יתינהנ ,םינוקזה
 ¬פתנ וינבש לע ול וקיצה םידידיהו החפשמה יבורקש

 ושפנב זוע אצמש אלא דוע אלו .תונימל לוכיבכ וש
 ץראל ולעש "םיסרוקיפאה" םינבה לע םהינפב ןגהל
 הילעה ינושארמ ויהש םהב האגתה ףא רבד לש ופוסבו

 .הינשה

 ,רצינש ןורהא קחצי ׳ר תיבל ,םירמ ,החונמה ונמא

 תובא תרוסמב תוקבד לש גזוממ יפואב הכרבתנ
 םנק תא ובזע םינבהש לע הבאכ תא .ןמזה חור תנבהו
 הכבת םירתסמב" תניחבב השפנב האשנ יתשרומה
 ירחא .הל ודוני ןפ ,םיברב ותולגלמ הענמנו "ישפנ
 איהו ,15.11.1918 םויב הרטפנ תכשוממ בל תלחמ

 .עבראו םישמח תב

 ץיבוקבל-־ןמכוה .ש

 תירבעה הפשל קסנולפ התשע המ

 הלועה ,רבעשל קסנולפ יתרייע ילע הביבח
 המ לע רעצו לבא ךותמ ינורכזב םעפב םעפ ידמ
 רכז אלל םלועה ןמ הדחכנו הלטבש ,הל התלעש
 .התיה אלכ הפלח הרבע ׳הישעמל םש אללו התלודגל
 קסנולפ יתרייע וזל תודות טעמ הל לומגל יאובבו
 תסנכ ירע ןיבמ ןנימב תודחוימה תורייעה תחא —
 יל הקינעהש ברה רשועה לע — הלומ לארשי
 יבלב התת לע הנושארו שארב ירה ,ינומכ םיברלו

 .תירבעה הפשל הבהאה תא
 םע ןעמל — איה הכרדב — קסנולפ התשע תובר
 ןעמל תושעל התברה םלוא ,לארשי ץרא ,לארשי
 חרזמב ,הרייע דוע התיה םא ינקפוסמ .לארשי תפש
 םיינעה הידוהי רשא ,רחא לבת קלחב וא הפוריא
 תמחלמ םימחלנהו ,תולג לש ץחל ינימ לכב םיצוחלהו
 ונפתנ — םתוא בבוסמה לכב תירזכאו השק םויק
 דמלל םתעד ונתיו ןויצ תולאשל םבלב םוקמ ונפיו
 תאז התשעש יפכ ףקיהבו הרוצב — תירבע םהינב

 .קסנולפ

 וא קסנולפב ידוהי תיב היה אל ?התשע דציכו
 דמל אל תוחפל החפשמה ינבמ דחאש ,היה אלו טעמכ
 ימ ,תרתחמב ימ .תירבעה הפשה תא הנש אלו

 .דבלב םהמ דחא תמכסהב ימו םירוהה תמכסהב
 המינפ םשפנ ךותב רשא רוג ידיסח םתוא ףא
 ,םהינפ תרטמו ,רבעב םעה לש חורה ייח תא ויח
 ;הלואגה םויל ,דיתעל ,תוחכשנ יתלב תוליפתל קר

 םיימואלה םייחה תישאר לע רוביד לכ רשא הלא
 םהילכמ םאיצוהל היה לולע ,ונימיב ,רתלאל ונצראב
 ודוה אל יכ םא ,תירבעה דומילמ ומסקוה םה ףא —

 .יולגב ךכב

♦ 

 םידגב רתסב ל״ז ימא יל הרפת דציכ חכשא אל
 הלילחו (ז״עלב טספנרוט) יבכמה תיבב הגיגחל םינבל
 ליאוה ומצע אוה ךיאו ,ל״ז יבאל ךכ לע רפסל יל
 בשחנ רשא ,השראוומ "םירוכב" רפסה תא יל איבהל
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 ימצע אוה בוש דציכו .תואיצמ־רקיו רקי רפס ונמזב
 הפשי "לודגה ןיבמה" ינפב תירבעב ינחבמ תא איבה
 .םתוא חבישו לליה ןורחאה הזשכ רשואמ היהו ל״ז
 םאה — האב איה ןיינמ הפשה דומילל תובהלתההו
 הקספ אל תירבעה הפשהש ,הינדמל הידוהי תוכזב
 אל הניכשהש יפ־לע־ףא ,תולגה יאנתב ףא םהיפמ
 לש םתוכזב וא — ?וואתהש יפכ םהילע התרש
 -ראש ילעב ,טהולה ןוזחה ישנא ,םידדובהו םידיחיה
 וזעה רשא ,םינשקעו םינכפהמ ,תולענ תופיאשו חור
 ־ץרא המשש הממשה לא דודנלו הרייעה תא בוזעל
 הפשהו ץראה לש הילאוג ינושאר ןייב תויהלו לארשי
 הרואמ הליצאהש איה ,וז תשרומ ילואו ?דחי םג
 תכלל ודתעתהו חותפ היה םבלש הלא לכ לע המוחמו
 -תיב הז היה אמשו ? םידליה ונילע דוחייבו ,םהיתובקעב
 לע תירבעה הלמה הפחר וילתכ ויבש ,ןייוצמה רפסה

 ?החורו הנכת

 עשוהיל ,ורפס־תיבלו שיאל המ־ןויצ ןאכ אנ־ןתנייו
 ותבהאמ עיפשהו עפשש שיאה הז .יברו ירומ ל״ז ףלח
 לובג אלל תובהלתהב רשא !תירבעה הפשל הלודגה
 הארהו ,םיכרע ליחנה ,התורפסו ןושלה תא חפיט
 תרובג לא החנמה וקה תא — זאד םידליה — ונל
 לכ י״עו תוררועתהו דרמ לא ,םעה דוחיי לא ,לארשי
 ךכו דמיל ךכ .לארשי־ץראב םישדוחמ םייחל — הלא
 ןעמל השע יכ ,וילע רמאייש ירומ אוה יוארו .ךניח
 וז .רחא שיא לכמ רתוי ,ונתרייעב תירבעה ןושלה
 הבהא •קסנולפ לש הדוחיי אוה הזו הריוואה התיה
 וניבה אלש הלא ףא .רענו ןקז דצמ הפשל תובהלתהו

 אלפ ןיא ןכ לעו .הב ואגתה רבד יצחו רבד הב
 ,ך״נתה רפס תא ונבהא — הפשה ךרד — הכרדש
 ,ץראל ההימכ האב הלא לכ ךותמו םעה חור תא — וכרד
 לארשי םע תורוק לכ יכ היה המדנ .תואמצע ייחל
 ¬שר תא ועיבטה תינחורה ותוחתפתה לכ ,ויתודלותו

 .תירבעה ןושלב םהימ

 קסנויפ יתרייע ינורכזב איה הלוע יכ ,אוה רזומ
 וז םע ,תירבעה הפשב יתועידי תישאר םע דבב דב
 ¬בצה הטויפלו הלילצל ,תעבורמה תואל םירוענה־תבהא

 יע־שעשל ,אירטמיגלו — ןוקירטונל ,התוירויצל ,ינוע
 .רכו רכו בינו ןושל

 רבדהש הדימב הב אלא ,וז הפש תבשל יתאב אל
 יתיייע .דתיה האג הינסכא המ רפסל תנמ לע ץוחנ
 וז הביתכ ץא .תירבעה הפשה המשש וז התינורטמל
 הזה ראופמה רבעה לכב הלק הצצהכ קר איהש —
 תרעשמ קר יננה יבלבו יתסיפתמ יומס ףא ונממ קלחש
 םימיה רבכשמ הדגאב רכזיהכ ,םירבדב תרכזנו תורעשה
 ךורכה לכ לע הפוקתה תודלותב רקחמ םוקמב האב —
 ינצינ תישאר ושבל תורוצ המ ,רפסל התיה יתנווכ .הב
 ידוהיל השמישש ,תירבעה הפשה ךרד םעפהו ,היחתה
 עדוי ימו ,תעד תבחרה ןימ ,הריתי המשנ ןיעכ קסנולפ
 הימ־ ןינעב םמלוע תפקשהב הכפהמ םג ילוא —

 ...? חישמה

 לש היתודלות לע בתכייו רפוסי תובר דוע יאדו
 יראנש המב וז הרצק המישר םייסא ינא ולאו ,קסנולפ

 .'םהיתודלות םה־םה םהישעמ" יכ ,םיקידצ לע

 קסנודעב ךויצ תונב. תדוגא



 סיילק) יריאמ לאומש

 םלוע תומחלמ יתש ויב קסנולפ

 ינבו ןיילק ריאמ ׳ר יבא רכזל
 םישודק ןורכז — ופסנש ותיב

 .הכרבל

 ¬ושארה םלועה תמחלמ תעב קסנולפב יתדלונ

 .הינשה םלועה תמחלמל בורק דע הב יתייחו הנ

 1939 דעו וז הנשמו הצרא יתולעב היתבזע 1934־ב
 טעמכ ,הנשב הנש ידמ .םימעפ 3 דוע הב יתרקיב
 ־שדוח ,קסנולפב ,הב יתיהשו לארשי־ץראמ יתדרי
 רוא ,שדח רואב התוארל יתלוכי בושו םיישדוח
 רבעמש םירפכו תורייעו םיכרכב תולכתסהמ רזחומ

 .םיל

 ¬יאב יתויהב ,הינשה םלועה תמחלמ םויס םע

 ,תמחולה תידוהיה הדגירבב לייחכ תיברעמה הפור
 הכחמ רשא תא יתעדיו בוש הרקבל תאצל יתדמע
 תינוכמ !תורבקה־תיבו סרההו ןברוחה — םש יל
 תחלשמב ףתתשהל ,יאובל התפיצו הדמע הדאגירבה

 ¬ולה תילארשי־ץראה תידוהיה עורזה לש הנושארה

 .םיצאנה רוגימ רחאל ןילופל העיגהש תמח

 העיגה םייתניב יכ ,יל הדמע אל יתוכז םלוא
 דיחיו דחא בורק לש ואצמיה רבד לע העידי ילא
 העש התוא אצמנ רשא החפשמה לכמ ונל רתונש

 .ותוארל יתאציו הינמרגב

 םשו הפ .קסנולפ לא דוע יתבש אל יכ ,הרק ךכו
 — האושה יטילפ — היאר ידע יפמ םירואית יתטלק
 ורבע ןזואל הפמ .בר ןמז יתכלהתה םתציחמבש
 ¬הו הב ושענש תוסירההו וללוחתנש םישעמה ירופיס
 ,יכותל טא טא םיתגפס ינאו — הב ולחש תורומת
 יבלב תרחנ דחוימב .עפעפמה לערכ ימדב ויהיו
 רזח רשא ונריע ינבמ בושחו לודג דחא לש ורואית

 :וירבד תא טטצא .האושה רחאל הדקופל

 םיממודה היתובוחרב טטושמ יתייה הלילב"

 תוניפמ ילא ועיגה םדא יללצו קסנולפ לש

 ¬קעצ וליאכ עגרו םיתבה תילולפאמו תובוחרה

 ינולפ רמ ,ריאמ ד ,קינומ רבח ,השמ ׳ר :ית

 !ינומלא

 ןיב תכלהתמ םחור — םלוכ םיתיאר ךכ

 ¬ויונח יטלש לעמ הציצמו םהיתב־םיתבה

 תחתמ םירקדזמ ןיידע םהיתומש ףאש ,םהית

 םישדחה תויונחה״ילעב תומש לש שדחה עבצל

 קעוזו ךלוה םידובאה לש םלוקו ,םהישרוי —

 תסנכה־תיב לש וחתפמו ריעה לש היתובוחרב

 תועורק ויתותלדו םיצירפ תרואמל ךפה רשא

 תוברוח ןיבו וילתכ ןיב תוכלהתמ תוחורהו

 ךילא םיקעוז בוחרה תפצרממ םשו הפו ...וטיגה

 לע תוירבע תויתואב םיתורחה םידוהי תומש

 ןוראוצ ינלמועמ םידדוש רשא םירבקה תובצמ

 ."...םהיתובוחר ףוצרל םהב ושמתשה

 םהבו םינוש תוארממ תוארמב יתרהריה ךכ
 הב ,הרוראה ץיבשוא לש העווזה תוזחמ וברעתה
 ריעה תונומתבו יגארטה םתומ תא וניריקי ואצמ

 םובלאב ימע םירומשה — םיבוטה הימימ קסנולפ
 הנהו הליל־תונויזחבו ץיקהב ,תומולחבו ׳יבלב רקיעבו
 םינשב .*ויתרכהו היתיארש יפכ יניע דגנל תדמוע איה

 .םלועה תומחלמ יתש ןיבש
 !ונתודלי־שרע ,קסנולפ — םוק ילבל תלפנ הכיא

 םיכרדה םא לע

 שגרוה ריע לש םעט םלוא ,הרייעה .דתיה הנטק
 הינבה תרוצב ,היתב ןויבצב ,היתובוחר רודיסב ,הב
 שיבכהו תנכוש .דתיה הבושח םיכרד־תשרפ לע .הבש
 ,השראו ,ןילופ לש התריב ריע תא רבחמ התוא רבועה

 תבכר .הינידג ׳יטלאבה ףוחה לעש ידיחיה הלמנ םע
 תוצר־תוצא הישיבכבו הנידמה יבחר םע התרשקמ

 -יקיה ביבסמ .׳זדול ןוגכ ,הישעתח יזכרמ לא תוינוכמ

 ¬סות םייח תשגיר תולוע ןלוכבו תורייעו םירפכ .רופ

 .היישע תלומהו םיס

 דע המויק לע תקבאנ ,תמחלנו היח .דתיה ךכו
 הריגהו הב דוסיה דע התסרהו ףרט־תיח התוא אוב
 ¬ועה ןמ הלטבו הרבע ונלש הרייעה .הינב םד םוהתל

 ,רתיהש יפכ תמייקו היח איה דבלב ונבלב קרו םל
 ...יאקסנולפה םקיפאב ונייח ומרז תע ,זא

 ,ויה עובשה תומי לכ לש םידוהי הבש םידוהיה
 :לכב םדי וחלש םה .הדובעו הכאלמו רחסמ ישנא

 ¬ינב ,תומהב רחסב ,ךוויתב ,םיצעהו האובתה רחסמב

 ־ילעבו םילעופ הב ויהו .תלוכמ תויונחו לכוא־יתב לוה
 םיבצקו םילבס ,םירלדנס ,םיטייח :םיבר הכאלמ
 ¬כומ םידגבבו הרוטקאפונמב רקיעבו בורל םירחוסו
 חמק*תונחט ויה קסנולפ ידוהי ידיב .(היצקפנוק) םינ
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 םיעסונל םיליבומוטואו אשמ־תוינוכמו ץע־תורסנמו
 ־לתו רפס־יתבו הקדצ־תודסומו קנאב םגו םידרשמו
 אל המו — ראופמ תסנכ־תיבו שרדמ־יתבו הרות־דומ
 ־ריעזב יכ ףא — הב תאצמ ואולמו םלוע ז הב היה

 .ןיפנא

 לאמשו ןימי — ינעו רישע

 הזמ קסנולפב ויה םיתב־ילעבו םירישע םידוהי
 לש ינוע־תותקבב ררש בער .הזמ — םיראטלורפו
 ינינב — אסיג ךדיאמו ,תובוקרו תולקלקע ץעדווגרדמ
 םירירק ,םיבוחט םיפתרמ םהבו תומודא םינבלו ץע
 תטמיס — ותמועלו ,הקצולפ בוחר .בוט לכמ םיאלמו
 םייוצמו טע ישפות הפסו הרות יעדוי םידוהי .הי׳זוק
 ¬ותסמ יפוטע ,םינקדבע םידוהיו — םלועה תורוהב
 תוגלפמה לכמ תוגלפמו .הבישי ידימתמ לש ןיר
 ,םיאדוגאו םינויצ ,(ינמוד ,"דנוב״ל טרפ) לארשיב
 ןויצ ילעופ ,םייללכו םיטסיחרזמ ,םיסרוקיפאו םידיסח
 לש ,םיגלפה ינשמ םיטסינויזיברו לאמש לשו ןימי לש
 ונמנ םהירבח םעש) םיטסינומוקו ,ןמסורגו יקסניטוב׳ז
 (ריעבש םירישעהו םיבוטה ינבמ םיטעמ אל אקוד

 .תינלופה איה םרוביד־תפשש ,םיללובתמ םתס ןכו

 ¬פמ תומחלמ .הרייעב הררש תוניגה לש חורו
 םעטה לובגבו הדימב לבא !יתית יכיהמ — תויתגל

 .בוטה
 ,שפנה תולעתהו חורה תוממורתה לש תועש ויה
 הקוצו הרצ ימי םג ויה ךא .אלוליהו גח ימי ויה
 ,הלוכ תידוהיה קסנולפ תא ,התוא תיאר זאו ,םידוהיל

 .דחא בצקב םעופ הבלשכ

 תינויצה תואיגה ימיב

 ־םאפ לש "ןבלה רפס״ה לש םימי םתוא ינרוכז
 תסנכה־תיבב תינומהה הפיסאה תאו 1929 רחאל דליפ
 — י״א ירעש תריגס לע האחמ עיבהל ידכ הכרענש

 וירבד תובקעב ריוואב השגרוהש חור־תרעס התוא
 ןיטשנרוב לארשי ׳ר ,אתמד ברה לש תובהלה־יבצוח
 לכ תא הפפאש המחנו תודחא תמינ התוא ןכו ל״צז
 םייסש ,ל״ז ןירג רודגיבא ׳א ירבד םע תובבלה
 ,םידוהי" :תבהלנה ותאירקב םע־תבר הפיסא התוא

 .ד וצמיאו וקזח

 תואיג התוא רוכזי אלו עמש אל וניניבמ ימו
 םינויצ ויהש ,םינומהה ברקב תובהלתהה ישגר לש
 התואו רופלב תרהצה המסרופש תעב ,שפנבו בלב

 ןכו .הטיסרבינואה תחיתפ םע הלודג תינויצ הנגפה
 ־שבלתו ןהילגד לע ,ןלוכ רעונה־תועונת לש תונגפהה
 יברעב תוכרענ ויהש — דזזואמבו ףתושמב — ןת

 .תובר םינש ךשמב רמועב ג״ל
 ¬כוה יכ תתיחב .םיטעמ אל הרעס ימי םג ויהו

 יקלח לכ תא תוליעפ לש לג ףקות היה ,הנידמב וזר
 ¬למ תשטינ התיה םיסרגנוקל תוריחבב םגו .רוביצה
 רוביצה תא הפיקהש דע םינושה םימרזה ןיב המח

 .הליהקל תוריחבב םג ןידה אוהו .ולוכ

 .רחא גוסמ תויתרבח תועפותב םגו ,הלא לכבו
 ונייצל יוארו יאדכש ,ינייפואו דחוימ דחא וק טלבתנ
 תוינוציק .לכב הטלשש הנובתה תדימ וז התיה :הזב

 .ןאכ תאצמ אל הריתי

 לבא ,תוגלפמה ןיב תקולחמ םיתעל ,רתיהש יאדו
 אל תוצרפתהל וא תזרפומ תואנקו תוינוציק ידיל
 התכיה איה םג .לשמל ,תוללובתהה .םעפ ףא ועיגה
 ףא העיגה אל םינכוסמ םידממ ידיל ךא ,םישרש
 יריעצ ןיבו םידוהיה ןיבמ םיריעצ ןיב תורבחתה :םעפ
 ידיל םלוא — םשו הפ התארנ איה םג — םייוגה
 ינורכזש הדימב ,םירבדה ועיגה אל דמש לש םירקמ

 .ינעטמ וניא

 הקדצו דסח תודסומ

 .םלועה ךרדכ ,הרייעה ינב לש םקבאמ רקיע
 םיברו וז המחלמ ,דתיה השק .הסנרפה לע היה
 רצי רוביצה םלוא — םויקה לטנ תחת ולפנ וערכ
 ¬ימתל ,םינוש םילכמ םילכ ,םילדה ויעצמאב ,ומצעל
 ¬והיה קנאבה םקוה .םיבזכואמה רודיעלו םילשוכב הכ
 םרוג השענו חתפתה 30־הו 20־ה תונשב רשא ,יד
 ־תולימג תפוקו .התביבסו ריעה ייחב עירכמ ילכלכ
 םיבר םיבר הדעס — הפקיהב העונצה — םידסחה
 ¬מהלו רצימה ןמ תאצל תואמל הרזעו םיבשותה ןיבמ

 .שיגדהלו ריכזהל יואר .םרחסימבו םתכאלמב ךיש
 ויה היפסכו תובדנתהב התשענ וז הפוקב הדובעהש
 ןכו םירחא תודסומו הליהקה תובצקהמ הל םיאב
 — םיינעכ םירישעכ — ריעה ידוהי לש םדי־תבדנמ
 .חתפתהלו לודגל הפוקל הרשפיאש ,עובש עובש תבדנ
 םתוא לכ לע וז המישרב חוספל ןיאש ןבומכו
 וכיהו םינש ינפלמ םימייק ויהש םינטקה תודסומה
 -לת" ,"םילות־רוקיב" :רוביצה ייחב םיקומע םישרש
 תופוקתב םיינעל הרזעה ןכו םהימודו "הרות־דומ
 ריח םיכרצמבו םחלבו דגבב הרזע .תושקה ףרוחה

 .ב״ויכו חססה־גח יכרצ ןוגכ םירחא םיינ

 תא הנייצ רתסברתמ לשו תובדנתה לש חור
 -תולעב יתשב שגופ תייה תחא אל .קסנולס ידוהי
 תובדנ ףוסאל תיבל תיבמ תורבועה תודבוכמ תיב
 םש תא הנילגתש אלב ךא — ךרצנ הזיא ליבשב

 .הלילח ושייבל אלש ידכ .ךרצנה
 ילכלכה םבצמ לע םירפסמ ,ירעצל ,ידיב ןיא
 ירסוחמו םיינעה רסממ אל ףאו קסנולפ ידוהי לש
 םימיל ריעצ .הליהקה ידימ הרזעה ילבקמו הסנרפה
 .ינרוכז םלוא — יניינע גוחב הלא ויה אלו זא יתייה
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 ¬יח" תבוטל "זחפ םוי"

 רמועב ג״ל /,םידלי ךונ

 פ״רת

 ונייצ םלוכו בוחרבו תיבב רבדל םיברמ ויה ךכ לעש
 םידורמה םיינעה הב םיטעמ יכ ׳ריעה לש החבשל

 .היינעל תגאוד ריעה יכ — םיחתפה לע םירזוחהו

 קסנולפב תוידוהי תוסנרפ

 ?םצעב ,וקסע אל ,דמב ?הרייעה ינב וקסע המב

 םיצופנה ןמ הזה עוצקמהו ,םיבר םיטייח הב תאצמ

 ¬ותל אל וז התרוחס תקוושמ ,דתיה רשא ,ריעב היה

 םידגב תחלוש םג אלא דבלב הביבסבש םירפכה יבש

 — תוקוחרו תובורק תורייעל תונוטיסב ןכומה ןמ

 .רוזיאה לכל השבלה יכרצל זכרמ ןיעמ ,דתיה איהו

 ־ותפ ,םינעבוכ ׳םיחפנו םירגנ ,םירלדנס הב ובר ןכו

 ¬ודגו םינטק ,םינוש םירחוסמ םתחוסו ;םיטרחו םינ

 לש היכרצ תא וקפיסש םיאנוטיסו םיאנועמק — םיל

 ירחוס ;תלוכמו לזרב ,תכתמ ,ץעב הביבסהו ריעה

 םיחקורו םיפואו םינחלושו םיתב־ילעבו םילכו האובת
 ןיאו .םלועב םייוצמה תועוצקמ ראש לכו םיאפורו

 ואבש םילודגו םינטק םירחוס לע ,ןבומכ ,חוספל
 ־ירפ",ד םע ,הביבסב תוזוחאה ילעבו םירכיאה םע עגמב

 ¬גע ,תורפו הדובע־תומהב םהידימ םינוק ויהו ,"םיצ

 םהיתוריפ ינג תא םירכוח ויהו האובתו תוקריו תול

 ¬והיה תא ריכזהל םוקמה ילוא ןאכו .םתאובת תודשו

 .הל םיכומסה םירפכבו ריעה ירברפבש םיברה םיד

 ¬סועו תומהב םילדגמ ,המדאה תדובעב םיקסוע ויהש

 םנויבצו — ןגבו רינב הכאלמו הדובע לכב םיק

 ¬תב םהו םתציחמב שגרומ הדשדדתו דחוימו דיחי

 .הרובג םיעפושו םיננערו םיא

 וקסעש םיברה םילעופה לכ תא חוכשל רוסא ןהו

 םילבס ,םינולגעו הרסנמ ילעופ — ,השק הדובע לכב
 .םירחאו

 הרות דומילו הליפת

 תיאר ,םוק תמכשה רשאכ ,רקובה תמכשה םע

 וא שרדמה־תיבל םיצר־םיצא םידוהי םתואמ םיבר

 ־ביטש" םתוא ,זיולקה יתבמ דחאל וא תסנכה־תיבל

 ףכיתו — המכשהב תירחש תליפתל ,םיעודי ״ךעל
 .םתיבל ףרט םירחושו םתכאלמל םיאצוי ןכמ רחאל

 הביבסבש םירפכל הלגעב םהמו לגרב םתזפתמ םהמ

 ¬חל םימיכשמ וא םהיקסע לגרל השראוול םיעסונ וא

 ,םילמנ תדע התואכ םיזיזפו םיזירז .םתנדס וא םתונ

 .םהייח ךשמהל ,םהינב לודיגל ,םמויקל ויה םילמע

 .ויה ןיידהו טחושה ,ברה ,הליהקה ידיב תדה ייח

 הרותה דומיל לש ודובכ דרי וז הפוקתב יכ ףאו

 םיקבד םירוחב דוע תאצמ תאז לכב ירה — המשל

 ,"געט" םילכוא ויה םה .הנעמל םינעתמו הרותב

 לש ותציחמב םקרפ םידמולו שרדמה־תיבב םיבשוי

 הרייעה ךרד וכרד ךרשמ םיתעל ,דיהש ,וינעה ןיידה

 תויווהמ קתונמ ולוכ ,ןידה אמלעמ אל וליאכ אוהו

 ¬תמה ויה םיבר דועו .םיקחשה ימורמב ןותנו םלועה

 קוחרמ ןשרד תעימשלו ,תוינשמ קרפ דומילל םיפסא

 קרפו םירהצה רחא תבשב תובא־יקרפ דומיללו אב
 .םיכוראה ףרוחה יברעב ארמג
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 תוברתו ךוניח תודסומ

 ורפס תיבב ויה םיזכורמ הלא ,תוברתה ייחו
 ,ףלח קחצי רמ ,ויחא רשאכ ,ל״ז ףלח עשוהי ׳ר לש

 תרחואמ הפוקתב .ודיל רזוע ,םיכורא םייחל לדביי
 התיה הבר ותעפשה רשא "תוברת" ס״היב םקוה רתוי
 םוקמה ןאכו .דיתעל וייח ךרד לעו רעונה לע הקומעו

 ¬תה ירחוש לש ,דומילו תעד לש ןועמ ותוא דוקפל

 .קיתווה "תוברת" ןודעומ אוה ירה — המדיקו תומדק

 הז ןודעומ .האנה ונודעומו הרישעה ותיירפס לע

 לצרה לש ולספ ןוגכ ,וב ויה םיכנחמ םיסכנ המכ
 ףסוי רייצה לש ותדובע ירפ ,ןמצייוו לש ותנומתו

 .ונתרייע ןב אוה ףאש ,ל״ז וקדוב

 ¬יוו תואצרה ,םיננער םייח וכיפ ןודעומ ותואבו

 םימעפ וב הצריה ןוירוג־ןב) םיחרוא תוחישו םיחוכ
 םש הייוצמ התיה תונותעו (ריעה ינב ינפב תודחא
 ןמוקמ תא ןה ףא ואצמ תוימוקמה רעונה־תועונתו

 ןהל ונבו הצונ ולעהו ולדגו ןהל חוורש דע — םש
 .םיימצעה ןהינק תא

 ןיינעמה ךא ןטקה ןודעומה לע גלדל ונל הלילחו
 .ינועה־ינב ןיב רקיעב ,תוכורבה ויתולועפבו ונכותב

 ¬ודגה (שידייב) ותיירפס לע ,לאמש ןויצ ילעופ לש

 .תופנעה תויתוברתה ויתולועפ לעו ■הל

 תוינויצה דעונה תועונת

 תועונת לש םיפינס־םינקה תא רוכזנ ןלוכ לעו
 ר״תיב -ינויצה רעונה ,ריעצה רמושה :תונושה רעונה
 ריצ) םינויצ :םירגובמה לש תוגלפמה תא ;םירחאו

 לש ןויצ ילעופו (םיובנירג קחצי ידיסח םייללכ םינ
 .דועו יחרזמהו םיאדוגאו םיטסינויזיברו לאמשו ןימי

 "םייס״ל תוריחבה תוכרעממ תחא תעב ,ינרוכז

 רשא ,םיובנירג קחצי לש ורוקיב לע ועידוה ,ינלופה
 ןילופ תודהי לש קהבומה הגיצנו הלגד אשונ היה
 לודג .הדמעמו התסנרפ תורוקמל ,המויקל תמחלנה
 יבש שארמ היה עודי יכ ףאו ;שיאה לש ומש היה

 — טנסאלרפל ריצ גישהל םייוכיס ונל ןיא ונזוחמ

 המו .הבר תובישח םושמ ונחוכ תנגפה םצעב היה

 לש ואוב לע עדונ רשאכ תובהלתהה ■דתיה הבר
 איבהל יוכיס ול ןיאש ,זוחמב הנטק הרייעל שיאה
 ¬יחבה תמחלמ תעב אקוודו — תידוהיה המישרל ריצ

 דמעמ ותואבש ,דיגא םא ,זירפא אל .תנאוסה תור

 לבקתנ םיובנירגו תבכרה לא הרייעה לכ טעמכ האצי
 .תואושתו תוכרבב ,םידיפלו םילגדב — םיכלמ דובכב

 ינוריעה ןורטאיתה םלואב ותאצרה תעב היה םג ךכי
 ־גמה םע םינומהה תוהדזה יוטיב ידיל האב וב רשא
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 לש תוילרוגה תולאשב םעה תודחאו לוגדה גיה
 .ןילופב םידוהיה

 םהיתוגלפמ תוחתפתהל ולמעו ולעפ םלוכ םנמא
 אל תידוהיה הווחאה שגר ךא — ןהירבח יובירלו

 .םהינווגו םהימרז לכ לע ,םלוכ בלב םועפלמ קספ

 ¬בו הרייעה ייחל ןויבצ ופיסוה ולאה תולועפה

 ¬וחב רעובה־תועונת ברה םקלח תא ךכל ומרת דוחיי

 ¬אב ,וכרעש םייתורפסה םיטפשמב ,םהיתואצרהו םהיג

 ־תונחמל האיציבו םילויטב ןכו תויטילופה םהיתופיס
 הילעל כ״חאו הרשכהל םהירבח רוגישבו םיסוביכלו ץיק
 הננערו הצימא ,השדח חור וחיפה הלא לכ — ץראל
 ןיינעתהל םירגובמ ףא ולחה טא טא .הלוכ הרייעב
 ¬חל וניינעתה ףאו םינטק "םיבולק" םתואב שחרתמב

 ־ילעב ןיבמ דחוימב ׳םידחאו .המצע י״א לע בוש
 ץראה תא רותל ואצי ,םהיניבש שפנה־ילעבו תלוכיה
 .םנוממ תעקשהלו םתיילעל תויורשפאה תא קודבלו

 ־רייע ינבמ םיבר יכ ראפתהל ונא םילוכי םא
 הנושארו שארב הז ירה — ץראב םויכ םיאצמנ ונת
 ףאו האמה תישארמ דוע המעיפש חור התואל תודוה
 תונויצ לש חורה וז .םיאקסנולפה םיריעצב ןכ ינפלמ

 .המישגמ

 • ונתרייע קסנולפ ,תייה לארשיב םאו ריע ,ןכא

 ירבע רוביד לש ריע

 תרכינ הדימב הרייעב הצופנ התיה תירבעה
 תישאר ימיבו הלכשהה ימיב דוע םיצוענ הישרושו

 ־בז ,םיובנייש תיבל הסדה ,ימא .תינידמה תונויצה
 ¬ניאה ימצעה דומילה לע תרפסמ .דתיה ,הכרבל הנור

 האמה תישארב רעונה־ינב ןיב תירבעה לש יביסנט
 םישידקמ ויה םהיניב תוברה תושיגפב תע ,תיחכונה
 .הפשה דומילל רקיעבו םיחוכיוולו תוחישל בר ןמז

 ¬מוש ויה — ימא הרפיס — תובוחרב םגו םיבר םיתבב

 .ברעהו םכשה םיירבעה םילעפה תייטנ תא זא םיע

 ¬וכל תעדומ וזו ,השענ וז הלועפ לש הכשמהו

 ףלח עשוהי ׳ר לש רקיעבו םיירבעה רפסה־יתבב ,ונל
 .רקיה ונברו ונרומ — ל״ז

 ¬מל םידימלתמ המה ,עשוהי ׳ר לש הז רפס־תיב

 ,תומלתשהל ,דומילל קהבומ אנפלוא־תיב הוויהו תוא

 ־וחרב הדהדה תירבעה .ינויצ ךוניחלו םיקפא תבחרהל
 תועונתב תומלש תוצובקו רעונה ינודעומבו תוב
 קפס ןיא .תירבעב םהיתולועפ תא ולהינ תונושה
 םתואמ רקיעב איה ףא הנוזינ ץראל הילעה תעונתש
 םג וקני ירבעה רפסלו תעדל היהנה ףאו ׳תורוקמה

 .ןייעמ ותואמ םה

 רפסה־תיבכ ןושארה םויה

 ׳ר לש ורפס־תיבב ןושארה ימוי — ינרוכז
 שש ןב .גלשומ ףרוח םוי הז היה .ל״ז ףלח עשוהי
 ינממ לודגה ,ידוד־ןב אב רקובב םכשה .זא יתייה

 .רפסה־תיבל ינתחקל ,שולש־םייתנשב

 ונבולב קיהבמה קושה־רכיכ תא ונרבע תוריהמב
 ונלוכי אל יכ דע ,רתויב זע היה רוקה .םדאמ קירהו
 ¬ובס .םירפסהו תורבחמה רורצ תא ונידיב קיזחהל
 המו .םידומילה ומייקתי אל הזכ רקובב יכ ,ונייה םיר
 ךותב דמעש רפסה־תיב לא ונעיגהב ,תוארל ונמהדנ
 םיתב ןכו דב־תיבו תואובת־ןסחמ תפקומ ,הלודג רצח
 ־אקה יבג־לע ונרומ בושי הנהו — בורל םיפיפרקו
 רקוב תעש יכ) ודי לע קלוד רנ ,ההובגה הדדת
 דמולו בשוי אוהו חותפ רפס וינפלו (.דתיה תמדקומ
 ברע ןחל ותואו ,זאמ ינוולמ ולוקו — יתרוסמ ןוגינב
 םידומילה ומייקתה ןכאו ...םויה דע יב ןגונ בוצעו

 .סרדסכ םוי ותואב

 ¬בעה ןושלה דומיל לש חור הרייעב התיה היה
 הברקש לככ םיאלפ תדרל הליחתה וז חורש אלא ,תיר
 םיבחר םיגוחל הרדח תינלופה .הלודגה האושה הכלהו
 םיאיקבה ,רתוי רידנ השענ ירבעה רפסה .רתויו רתוי
 -ינב אלא ורתונ אלו וכלהו וטעמתנ תירבעה תורפסב
 ¬ארב ,רתוי ןוכנ — םהיניבו ,הז חטשב םידיחי אכמס

 וילא וסחייתה םיריעצה ןמ םיברש שיא ותוא — םש
 ויתואצרהו תופיקמה ויתועידי לשב הצרעה ישגרב
 רדורב והיתתמ רמ אוה ירה ,הרישעה ותפשו תואנה

 .הכרבל ונורכז

 היתותוא תנתונ תוללובתהה

 ןמ יתאבש תעב ,ץיקה תונועמ תחאב ,ינרוכז
 — 1936 תנשב הארנכ — קסנולפב רקבל ץראה

 תיבגמה ביבס ינויצה רוביצב רע חוכיו שוטנ היה
 ןוידל הדמעש הלאשה ."תוברת" לש הירפסה תבחרהל
 תעב ,םיירבע םירפס תשיכרב ךישמהל םאה ,התיה
 — תירבע תורפסל םישרודה םה דבלב םיטעומש

 תורפס שוכרלו םרזה םע תוחשלו הזמ לודחל וא
 1 תינלופ

 ופתתשהו חוכיווה להנתה תודחא תופיסא ךשמב
 ופוס רכוז ינניא .ריעב רעונה ינבו םינויצה יבוט וב
 ידכ םימוכסה תא קלחל טלחוה יכ ינמוד ,ןוידה לש
 הינשה תיצחמהו שידייו תירבעל תיצחמה — יצח יצח
 ס״היב להנמ לש וירבד יבבלב ותרחנ םלוא .תינלופל
 וניאש) טילבנזור השמ רמ ,םימיה םתואב "תוברת"
 הילא רשקתהו תודחא םינש הב בשי םלוא ,ריעה ןב
 ןיא" :בר םותאפב רמאש (ץראב ונמע תעכ אוהו
 םיירבע םירפס לש םכרע לודג המ ןיידע םיעדוי ונא
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 רחמו ןכתיי .הלא םימיב םיצפוק םהילע ןיאשכ םג
 עדייו םכח ימ יכ ,םהירחא םישרודה םיבר ואצמיי

 "?לרוגה ונל ןפוצ תוכופהת המ

 תא ונעמש האושה יטילפ יפמ ,איה תעדומו
 ללכב םירפס רחא הייהנה .דתיה הבר המ ,םירבדה
 ימו — וטיגה תונשב טרפב ירבעה רפסה רחאו
 םתואמ הרייעה יריעצ ובאשש דודיעה תדימ דומי
 תובטציאב םינש ךשמב םיבוזע טעמכ ודמעש םירפס

 !"תוברת" לש הירפסה

 ןודבאהו ןברוחה ימי

 ונתגרע עיבשנ אל םלועלו ,ונארקו ונעמש תובר
 לע ודריש ןודבאו םרה לש הפוקת התוא לע ׳ונבאכו
 ¬יאבו ןילופב לארשי תיב לכ םע דחי םלוא .הרייעה

 ¬הו תילרוגה הלאשה לומ םיהות דומענ ללכב הפור

 ,םלוכ טעמכ וא ,םלוכש הרק הז דציכ :תומוהת תבקונ

 ?לצניהל תוסנל ילבמ ,חורבל ילבמ וטיג ותואב ובשי
 הלוכ הדעה לכו הזב הז םיקבד ויה החפשמה־ינב
 יאדווה לרוגה תא ועדי רשא תעב ,חבטל ןאצכ הלבוה

 .םהל רפצה

 טרופסנארטב ,תבכרב ולבוהש תעב :דועו תאז
 ¬סונ תונורק ,םיחותפ תונורקב ועסנ ,ץיבשואל ןורחא

 ,יתעמש תוומה־תבכר התואב ועסנש םידחא יפמו ,םיע
 םזריזו ןורקל ינלופ הלע ךרדבש תונחתה תחאב יכ,
 וראשנ םהו — םהינפל דמוע תוומה רשאב ׳חורבל
 .דחאה םלרוג לאכ ,תוומה לא ,וילא עוסנל ופיסוהו

 הליגש סחיה תלאשב ידוסי רקחמל אשונ והז ילוא
 הניאו תבקונ הלאשה םלוא — םידוהיל ינלופה םעה

 ...חונמ תנתונ

 שידאהו ןייועה סחיב העפותה תא םיריבסמה שי
 איצוהל) םינלופה םהינכש דצמ םידוהיה תולבסל
 י״ע םידוהי תלצה לש םירופס םירקמ םתוא הז ללכמ
 ,קסנולפב הקזח תוימשיטנא התיה אל ןכא .(םינלופ

 לארשי תאנש תע ,קיטישפ תוערואמ לש םינשב ףאו
 ילוא .ןילופ לש היתורייעו הירע תוצוחב הללותשה
 ¬והיה לע םדי תא םירהל קסנולפב םינלופה וזעה אל

 בורכ — םה ףא ולצינ ,האושה אובב םלוא ׳םיד
 .דיב אבה לכמ ולזגו וסמחו העשה תא — םייוגה

 ומש יקצווארט ,דחא יוג יניע דגנל ינא האור
 ,תידוהי רצחב ןרצח ,הרייעה ייוגמ דחא ,ןוארדל

 ¬תהל לדתשמ היה דימת רשא ,המית תורכשב ףוטש

 ךומס ,םעפ ךא .םידוהיה וינכשו תיבה ירייד לע בבח
 ובל רוגס תא חתפ ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפל

 :ךכ ךרעב רמאו

 םלוא ,םידידי ונא םויכ .אובי רלטיהו טעמ דוע"
 תלבק םשל אלו — םכילא אובאו טעמ דוע יכ ועד
 ,וז הרטמל יל יתוניכהש ,ינזרגו יקשב אלא תוטורפ

 לכ םכילע יבל םע רשא תא השעא יזא .חקאו אובא
 ."!אובי אוהו אובל דמוע רלטיה ירה יכ .םינשה

 ינבמ םיבר יאדו והומכו רשוכ־תעשל הפיצ אוה
 ...הרעסו הפוסב האב וז העשו — ומע

 םיחבשב םניאש תוארמ

 לע יניע דגנל ,קסנולפ יתרייע ,איה תדמוע
 ¬צמה היתב ,הלודגה הקוש־רכיכו םיאנה היתובוחר

 תודשה ׳ביבס הל םירטועה היצע תורדשו םיפפוט
 ןטקה רהנה הז — הקנולפהו ,הירבעמ התוא םיפיקמה
 הישיבכ ,היתולובג ךחלמה — ונממ הל אב המש רשא

 ונייה םהב תורעיה לאו תורייעו םירפכ לא םיליבומה
 ,ראכוק הנה .תונורכז ימיענו םיאנ לויט־ימי םילבמ

 ידוהי היה ןיידעו ,רבעב ידוהי ולוכ היהש רפכה
 הרייעה ׳ןיצוחוס ירהו ;ונירוענ ימיב םג המ תדימב
 ¬סמ ויה ולצבש ,לודגה רעיה לא תכמסנה הנטקה
 ;ץיקה תופוקתב תוידוהי תוחפשמ תורשע תופפות
 ,תורכה רעיה ןמ רתונש האנה שרוחה ,יקני׳ציו ירהו

 ־ופנ ןבאו תולודגה תוזוחאה יקשמו םירכאה תותקבו
 .בונאכי׳צל ךרדבש הלודגה ןואיל

 םוי םיבצייתמ תונורכזו תוארמ דועו הלא לכ
 .ונבל יקמעב םיתורח םה רשאב ,וניניע דגנל םוי
 לכ איהו ונדי ףכ לע תלטומ וליאכ הלוכ קסנולפ
 היהש המ לכ לע ריעה .בר רואב תחרוזו האנ הלוכ
 -ינינבו היתומוח־יתב לעו םירקיה הידוהי לע ׳הב
 .םיקחורמה הירברפבש םיברה תולדה־תונכשמו ץעה

 לע ,בלה באוד־באוכ ,ונימש תא הביעמ תומתי
 .הל התלעש המ לכ

 ךינב םד רגוה הכיא ,םוק ילבל תלפנ הכיא
 !?ונבל תריקי ,קסנולפ — עלסה לא ךיללוע וצפונו
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 חצינש)יננחלא הבוט

 תורחא םירעמ ונריע התנתשנ המב

 ,קסנולפ ,יתדלונ הבש ריעה תא יתבשחמב יתולעהב
 ול אציש רעונ — זאד יאקסנולפה רעונב ינא תרכזנ
 ¬כעו ,םש רעונל ול היה זא .יטנגילטניאו רשכומכ םש
 םש וליפא םהיניב ,םש־ישנאב תוחכוה ונל שי ויש
 דוד ונתלשממ שאר ומכ ,ץראב ןאכ םיאצמנה ,ימלוע
 םחולה ,חמצ המלש עדונה רקבמהו רפוסה ,ןוירוג־ןב
 םייסב ריצ רותב ןילופ ידוהי תויוכז ןעמל קיתווה
 ץוביק דסיימ ,(קסנולפב לדג) םיובנירג קחצי ,ינלופה
 ףסוי עדונה רייצה ,(ץיבוקבל) איבל המלש דורח־ןיע

 .דועו דועו ץראב ןאכ רטפנש ל״ז וקדוב

 קסנולפ ריעה תמאב התיה םאה הלאשה תלאשנ
 ¬ייעהו םירעה ראש לכמ רשכומ רעונב רתוי תכרובמ

 ,השראו ומכ ןהבש תולודגהמ וליפאו — ןילופב תור

 הילעל 5 אל ,יתעד יפל ז תורחאו בובל ,בוקארק ,זדול
 ¬חא םימרוג ויה קסנולפ ריעמ םירשכומ םינב לש ןויצל

 ¬ילטניאה אלו םידחוימה תונורשכה אל .ירמגל םיר
 ־תלפה הריוואה םא יכ ,הצרא םתוא ונוויכש םה היצנג
 יריעצ .תינויצ־תימואל .דתיה הלוכש ,הב ומשנש תיאקס

 ונרבד :״השעמל הכלה״ תוימואלה תא ומישגה קסנולפ
 ,ריעה תובוחרב ,ול הצוחמו תיבב (שידיי) םעה תפשב

 ונניאו ,ונא ונתפש לע םיאג ונאש השגדהבו השגרהב
 ¬ישכהש איה תאזה הריוואה .םייוגה תפשב םישמתשמ

 ימ .הצרא ולעיו ומוקיש םהה םיריעצה םינבה תא הר
 ¬אה הלא ויה ? קסנולפב תאזה הריוואה תא רצי םצעב

 החמש ,ןירג רודגיבא םשארבו רעונה תא וכניחש תוב
 .םירחאו ל״ז הפשי יכדרמ ,קיזייא

 ותעפוה ינפל וליפאו ,םהינפל דועש םירמוא שי
 הוואג קסנולפ ריעב .דתיה תשגרומ ל״ז לצרה לש
 -תנש רורפגה קלדנ זא רבכש הארנכו ,תינויצ־תימואל

 תא ריעבהו ונבלב תבהלש תיצהו ןמזה ךשמב חקל
 ונדיתע יכ ונשגרהש דע ,ונילגר תחת םש עקרקה

 .ונצראב אלא — הלוגב — םש ונניא
 .קסנולפ ריעב בצמה היה ךכ

 םידוהי ויה ןילופב תורחא תורייעבו םירעב םג םנמא
 םש.םידוהיהמ רכינ קלחש תומוקמ וליפא ויה .םינויצ
 "הפ״ב םינויצ הלא ויה בור יפ לעש אלא .םינויצ ויה

 .םישעמב אלו

 אצמיהל יל ןמדזנ ג״י תבכ יתויהבש ינא תרכזנ
 תיב ותואבו ןימארש רעיבש הנטייקב השפוחה ימיב
 הפשי תחפשמ םג התשפויח־ימי תא התליב וב ונרגש
 תונמדזה לכב ,הפשי רמ היה ךיא בטיה ינא תרכוז .ל״ז

 לע ,לצרה ר״ד לע ,תונויצ לע יתא רבדמ ,ינשגפש
 ליצאה םדאה יפמ האציש הלמ לכ .המודכו םעה תייחת
 ¬הבו תולעפתהב ,תובהלתהב ךרה יבלב הטלקנ הזה

 .הצרע

 םבור .םיללובתמ םידוהי ויה אל קסנולפ ריעב
 הצקהמ ,םימרזה לכמ תוגלפמ ויה ,ןוכנ .םינויצ ויה
 םהרבא דמע השארבש "יחרזמה" תגלפמ ,הצקה דע
 הצקבו ל״בי ןוירוגדב דוד לש רוכבה ויחא ,ל״ז ןירג
 "ןב) ןירג דוד השארבו ,ןויצ־ילעופ תגלפמ ינשה

 ,ןירג םהרבאש ,םויה דע יניעב איה הדיחל .(ןוירוג
 אל ,"תמדקתמ" החפשמ ,ןידג תחפשמ לש רוכבה ןבה
 ¬רוסמה שובלב ךלהתה ,דואמ קודא היה ,הקודא ךכ לכ

 דועב ,שארה לע ידוהיה טקסאקבו הכורא הטופאקב ,ית
 .תיפוריא שובל היה רודגיבא ׳ר ויבאש

 קסנולפ ריעמ םיריעצה וליחתה 1904 תנשב דוע
 ־בל םיחאה ,חמצ המלש ויה םינושארה .הצרא תולעל
 (הנוי) ביוט םיחא ,ןירג דוד ,הנשבכ ,(איבל) ׳ץיבוק
 םירשכומ םיבוט ינב ,םינב הברה דוע יתעדי .םירחאו
 לבא ,םהה םימיב הצרא םה ףא ולעש קסנולפמ דואמ
 ולכי אל ץראב ןאכ זא וררשש םישקה םיאנתה ינפמ
 םיבוטה םיאנתל ,הלוגל ובש ונבל ןובאדלו םלקאתהל

 ...םש םהל וכחש רתוי

 ¬על םהה םימיב רבכ וליחתה קסגולפמ תונב םג

 (ימחלה־תיב) ןיקלנ לחר ,הנשבכ תויחאה :הצרא תול

 םג יתיצרו יתפאש הריעצ הרענ זא יתייהש ,ינא .דועו
 ריכזהל וליפא יל היה רוסא ךא ,ןהיתובקעב תכלל ינא
 רצינש תבש ינפמ ,והשימ ינפל יבל תא ךופשל וא ,תאז
 .הלעא הלע רבד לש ופוסב יכ יתעדי לבא ...יתייה

 ,םש םג .השרווב רוגל יתרבעו יתנתחתה ריעצ ליגב
 יתישענ .הילעל יתופיאש ופדנתה אל ,הלודגה ריעב
 ילזמל .לארשי־ץרא תבוטל תינויצה העונתב הליעפ
 םיאנתהש ןמזב ,1932 תנשבו ינויצ ילעב םג היה בוטה
 ,(רפסה־תיב ליגב רבכ ויה םידליה) ונל ורשפיא רבכ
 .הצרא ונידלי תשולש םע ונילעו השראו תא ונבזע

 ¬וחאמ ונבזע .ונירכממ המכ םג ולע ונתיילע תובקעב

 ,ןיוצמ ילכלכ בצמו בוט ירחסמ םש ,תיתרבח הדמע וניר
 ? ןילופ תא בוזעל ונתוא עינמ המ ,וניבה אלש ויהו —
 -ץראל תולעל הקזח הכ הכישמ וא ןועגש הז םאה
 שיגרהלו ןיבהל וכז םיבר אלש דואמ לבח ,לבח ? לארשי

 .ונומכ



 ביצי ירמ

 לארשי־ץראל הילעה ינפל וי׳צוחוסב

 ¬והי ןיב יתלדג יתדלומ ריעב .ינא ןילופ תב אל
 ,םירחא תובוחרב וררוגתה — םיסורה — םייוגה •םיד

 םשל .םתוא תורטוע םיחרפ תוניגש ,םינטק םיתבב
 םימעה ינש ןיב הבורק תונכשב .לייטל םיכלוה ונייה
 תלד לומ תלד ,תתא הסינכב .ןי׳צוחוסב קר יתלקתנ
 המ לבא .ןמלגיפש תחפשמו ינלופה תיבה־לעב :ורג
 ויה תיבה־לעבל !ולאה תוחפשמה ןיב קחרמה היה בר
 לודגמ ,וידלי םידבעמ ויה ןתואו תיבה ביבס תועקרק
 ¬לכו םילותח ,תולוגנרת ,תורפ ,םיריזח ול ויה .ןטק דעו

 ,הכשחה תדרל דע שמשה תחירז ןמל ודבע םה .םיב
 -יחופת םתוא םילכוא ויה עובשה תומי לכ ךשמבו

 ׳א םויב .תורפהו םיריזחה ליבשב םג ולשיבש המדא
 ויהש םידגבב תשבלתמ החפשמה לכ התיה תבשב
 דאב .היסנכב ללפתהל תכלוהו םינש לע םינש םירומש
 בורכ זא םילשבמ ויה .תיבהמ חורבל היה ךירצ םוי ות
 ¬בו תויבחב גגה תיילעב םישדוח ךשמב דמעש ץומח

 .תולודג םיעלות ץרשש ריזח־רשב הז ךות

 תנגנמה הלודג תב הבו תידוהי החפשמ םלוממו
 ,םיחרוא תלבקמ החפשמה .םירפס תארוקו רתנספ לע

 םינוק תיבה יכרצממ הברה .הינלופ — תרזוע הקיסעמ
 .תיבה־לעב לצא

 םחל וב םיפוא תיבה־ילעב ,רונת ונשי רודזורפב
 .תוגוע הברה ,תוגוע קר םיפוא םיריידה ולאו ,רוחש

 .םיבוט תונכש־יסחי — םועטל םהל םינתונ

 הבושת אצמנ אל םאה ,בושחל תצק קימענ םא
 ז הדמשהב רוזעל םינכומ םה ויה עודמ ,הלאשה לע

 יקספיל עלעטיג הדליה

 ,הבוט הריעצ תוחא התיה ןמלגיפש תחפשמל

 שולש תב הדלי םהל .יקספיל לשרהל האושנ התיהש

 אלו תאזה החפשמה הראשנ ךיאו המל .עלעטיג המשו
 לש החוכב — הנורתפש איה הדיח — ץראל התלע
 .שדחה ינפמ ,יוניש ינפמ דחפ לש ,םילגרה לש ,תולגה

 ¬שיל םיעוגעג ,תירבע תוברת רודח ולוכ יקספיל לשרה

 ,והומכ תובבר לעו וילע .וזיעהש הלאל האנק ׳לאר
 .בלה באודו הכוב ,עלעטיג לע ,ותב לע רתוי דוע ךא
 ירוה לש םתיבב יתחראתהש ,הנושארה תבשב
 ,ל״ומה לביטש לש וריכזמ ,ןילרבב ןיידע זא אוהו ,ביצי

 ¬חמ ,לשרה לש ומא ,אתבסש ,שולש תבכ הדלי הסנכנ
 ,תולודג םייניע הדליל !תבש טוג :תרמואו — הב הקיז
 .ההכ בהז לש עבצמ אוה הרעש םגו תובוהז תומוח

 הליגר יתייה אלש שידייהו ,ךרה הלוקמ יתעזעדזה
 תברקמ ,ןולחה דיל תבשייתמ איה .םידלי יפמ עומשל
 ¬מחת ,שמש ,שמש :תרמואו תיגוגזל תונטקה הידי תא

 .םיידיה תא יל ימ

 חורה לע איה תננואתמ הדשב לויט תעשב ,םעפ
 זא" :הנוע איה ?חור הז המ ,הלאשה לע .הקזחה

 ."ךיז טגעוואב טפול יד
 ןכוד דיל הרבעב ,קושה־םויב .יל רוכז רבד דועו
 הירכוסהשכ התיבה החרבו הירכוס הספת לכור לש
 הבושת האב ,תבנג אלה ? תישע המ ,הלאשה לע .הדיב

 .״!ןעמ געמ יוג א ייב״
 :הרושב היפבו הסנכנ איה םירופה גח תרחמל

 התואב .םירופ־ךשוש רבכ םויהו םירופ היה לומתא
 זייא רעד ,ךיז טריר זייא רעד :יל הרפיס איה הפוקתה
 תחא הדלי קר יתרכה (.ענ חרקה ,עז חרקה) .טייג
 תעונתב .דתיה ,הלדג הדליה .ןילופ הלודגה הנידמב
 ¬אמ ונישע .הצרא תולעל היה הנוצר לכ ,תינויצ רעונ
 אל .ונידיב הלע אלו טקיפיטרס הליבשב גישהל םיצמ

 .בוריסה תא ביצי לש ויתוריינ ןיב יתאצמ ןמזמ

 תויומדב הדמשהה ןוסא זכרתמ ונתאמ דחא לכל
 ,עלעטיג איה תאזה תומדה יליבשב .תורקי ,תוישממ



 רודגיו־ץינילק הבוט

 ונריעב תירבעה הפשה תישאר

 אינ־ז ןיא בוש ,תירבעה הפשה לע םירבדמשכ ,םויה

 רפויה הפשה ,היח הפש איה ,דבלב הילע םימלוחש הפש

 םיעדויה םה םיבר אל ךא .ונידלי לש םאה־תפש ,ובלש תימוי

 .תירבעה הפשה שדחמ הדלונ ךיא םויכ

 ןמויה יל רוכז .ןהכ בקעיל תב ,ימא יפמ םה םירבדה

 לש הדילה ילבח לע אוה בתכ ובו יתיבב היהש ,יבס לש

 קסבולפב םינויצה ינושארמ היה ןהכ בקעי יבס .תירבעה הפשה

 דחי הרותב הגוה ,ןיירוא-רב ,טקש םדא ,הלכשהה תפוקתב

 גוחה ןיב םה ויה הבש 75דנ ינפל .קיזייא החמש ׳ר ורבח םע

 .קסבולפב תירבעל ןושארה

 דבעה הפשה התיצד ךיא בתוכ יבס ןהכ בקעי היה ונמויב

 דומילב רוסיאה תילכתב התיה הרוסאש ,שדוקדופש תיר

 .ימוימויה■ שומשבו

 תא םיקיזחמ ויה ובש ףתרמבו ןיידויב היה יבכ ירוהל

 לע םש דקוש היה רגה רואלו םלעה דרוי היה םהיתוניי

 טאלו .םיללפתמ תפש קר אל היהתש ,תירבעה הפשה דומיל

 .םיריעצ דוע ופסונו גוחה בחרתה טאל

 רופיס ;יבס לצא ויהש תירבעב םיבותכ םיריש יל םירוכז

 םיבתכמ ולצא ויה .תיפוס ןובב תמייתסמ הלמ לכ התיה ובש

 ןונגסה .תירבעה הפשב וניינעתהש םירחא תומוקממ םישנאמ

 ¬עגו הביבסה לש םיבחרנ םירואית ,הצילמ ולוכ היה זא לש

 .ויצולח ויה םהש ,הזה גוחה תרשרשב ונכשמה ונחנא .םיעוג

★ 

 ךכיפלו ,הפנעה ץינילק תחפשמל דיחיה דירשה יננה ינא

 היהיש ,םרכזל םילמ המכ םושרל ימצעל הבוח האור יננה

 .האושב ופסנש יתחפשמ יבב לכל הבצמכ הז

 יבס .תורעיה תדובעב תורוד ךשמב הקסע יבא תחפשמ

 .קכנולפ תביבסב רעיב ןורחאה ריכזמה היה ץינילק יבצ

 .םפוגב םינוסחו םיאירב ויה םה ,עבטה קיחב םייחה םישנאכ

 םיצעל רחסמדויב חתפו ריעב רוגל רעיהמ רבע ץיגילק יבצ

 ישנא בורכ .החפשמה לכ הקסע הזה רחסימבו ןייבבחירמוחו

 היה ץיבילק השמ יבא .םעה תבהא םבלב העובט התיה םעה

 ¬והיה הליהקה יקסעב הברה קסע ,רוביצה יניינעל רוסמ ולוכ

 לע המחלמב עיקשה ץרמ הברה .היתודסומו קסנולפב תיד

 ¬לשממה םיפוגה לצא םא ,קסנולפב םידוהיה לש םהיתויוכז

 -רממ ויהש ,םהינימל םיררוצה לש םתמה ךוכישב םאו םיית

 םיאטח לע םישנוע ינימ לכב םידוהיה לש םהייח תא םר

 םידוהיה לבסל םח בלו ץרמ לעב םדא היה אוה .םימודמ

 אלב רבדמב תומל וילע רזגנש ימכ ומצע תא הארו ,ןילופב

 ,םידוהיה לככ תונויצה לע םלוח היה .הדועיה ץראל עיגיש

 ליבשב ךרדכ אלא ,הגישהל לוכי ומצע אוהש הרטמכ אל לבא

 .ועיגיו וכזיש םיריעצה

 תוארל יתחפשמ ינב ראש וכז אלו הכז אל אוה ןכאו

 םלוכ ופסנ םהו םתוא הגישה ררוצה די יכ ,םולחה םשגתהב

 .הלודגה האושב



 ישימח רעש

 ידימלת

 םימכח
 םש־ישנאו



 ...םדאה רפס

 וברמ עמשש ,היחיש קסנולפמ ברה ישפנ דידי ינתוחמ יל בתכ

 קידצה ברה םשכ רמאש ל״ז ילאיבמ םוחנ באז ׳ר קידצה ןואגה

 עבר לש לדוגב רפס רבחל יתיצר רמאש אחסישפמ םנוב החמש ׳ר

 יתבשייתנ לבא .םדאה לכ וב אהיו םדא ומש תא תורקלו ריינ ןוילג

 .ורבחל אלש

 (דפ ןמיס החמש רוא לארשי תחמש)

 .תרחב ונב יכ תנש ו״ת םילשורי

 םירפוס לע םירופיס /׳רופסו רפוס רפס" ךותמ)

 (ןוגגע ףסוי לאומש ידי-לע ורבוח ,םירפס לעו



 איבל המלש

 קסנולפמ קיזייא החמש ׳ר

 הנש 20 תואלמנ וז הנש ןסינ ח״כבש ,יל וריכזה
 וריכזהש ןויכמו ,קסנולפמ קיזייא החמש ׳ר לש ותומל
 ןשי בוח יל וריכזה וליאכ השגרה יל התיה תאז יל
 עבתנ ,עיגפמב עבתנ יננה וישכעו .ותוא יתקליס אלש
 אלא ,ףסכ הווש אלו ףסכ וניא בוחהו .ינופצמ ךותמ

 .הנמאנו הנכ הכרעהו ןורכז תלמ

 ¬ולש ינפל ,איהה הפוקתב תונויצהש ,חינמ יננה

 ונילא ,ילא העיגמ ,דתיה ,ךרעב םינש הנומשו םיש
 ¬חא תורוניצב םג ,קסנולפב שרדמה תיב ישבוח רעונה

 ,רתוי ןוכנ ,וא .ונתוא רחאל םג ,דתיה הלוכי לבא .םיר

 הפוקת התואב יכ ,התוא רחאל םילוכי ונייה ונא
 דחיה רעונה ימשב תורחא תורימז םג עמשיהל וליחתה
 וקקדזה ,המל תעדל ילבמ םירע ויהש תובבלהו ,יד
 ¬שבמ תוחורל היה לקו םועדי אל רשא ןיכרעל דואמ

 ילב ןהיפנכב ונלוכ תא רורצל םירחא תודיתע תור
 .אוהש לכ רויש

 עגרב .ויתורימז תא םידקה קיזייא החמש ׳ר לבא
 ינפל תחדינה הרייעה לש רעונה ימשב עיפוה ןוכנה

 .הנש הנומשו םישולש

 היה המ ,רקיעבו ,איהה הפוקתב הרייעה ,דתיה המ
 ,ילדנמ לצא אורקל שי הז לע ?הלש דמולה רעונה
 .םהה םימיה לש םירפוסה ןמ דועו םכילע םולש לצא

 ,ארמגה יפד לע םירוחבה ובשי :ןייצא דחא וק קר ינא

 ,ונילע ומייא םניחל אלו ,בוט ךודישל וכיחו וזה ,ודמל
 ונילע ורסאיש" ,תונויצה תוברתל ונאצישכ ,ךכ רחא
 ,קיזייא החמש 'ר .ורחיא םימייאמה לבא ."ןותיחה תא

 ונילעמ רעינו וניתואפבו וניתוירולבב םואתפ זחא וליאכ
 .קצומ עקרק לע ונדימעהו תויזהה לכ תא

 ¬רכה יתמ םג רכוז יניא .ויתודלות תא עדוי יניא

 ,תונויצה ינפלש םינשה לכש ,יל המדנ .הנושארל וית

 יח ,ומלועב ענצומו עונצ .הרייעב ללכ רכינ היה אל
 יח אוה .העתפה וליבשב ,דתיה אל תונויצה .וייח תא
 רביצ המיב לע העיפוהש ינפל םינש הברה דוע התוא
 .הרייעב ידיחיה יל המודמכ ,קיתו ןויצ בבוח היה .תיר

 דוע םיתחהו םתח .ןויצ יבבוח לש תונרקב ףתתשה םג
 לע) לאומש ןמ גורתא יצע תעיטנ לע הלוגס ידיחי
 םישעמה ויה הלא .(רבילהומ לאומש ׳ר לש ומש
 תא םייק אוהו .םהירבח לע זא וליטה ןויצ יבבוחש

 .ושפנו ובל לכב תווצמה

 תנידמ" לצרה ר״ד לש ותרבחמ העיפוה הנהו
 ¬פהמ הללוחתה קיזייא החמש ׳ר לש ושפנבו "םידוהיה

 לש תווצמה םויקב קפתסהל דוע לוכי אל אוה .הכ
 לוקה וב ארוק "השחא אל ןויצ ןעמל" .ןויצ יבבוח
 תיבב רעונה ינפב לכ םדוקו רוביצה ינפל עיפומ אוהו
 .הכפהמה תרעס ילב עיפומ אוה םהינפל םלוא .שרדמה

 דוסיה תונוכת ויהש ישפנ טקש ותואבו תועינצ התואב
 תאו תידוהיה הלאשה תא ונינפל ללוג אוה ,וייחבש
 תרבחמ התואב קמעתהל ונתוא ץעי .ונא וניתולאש
 .ונל ביבסמ הווהתמה תא תוארל וניניע תא ונל חקפו
 לש התלודג לע ל״זח ירמאמו םיקוספ ונינפל שרד אוה
 לש לודגה ךרעה תא ונל ריבסהל הברהו תונויצה
 ידכ .ונל ועייסי םימשה ןמש ידכ תימצעה הלועפה
 .וכותל הליחת ץופקל ןושחנ היה ךירצ עקביי םיהש
 זאו התוא גישנ לארשי ץרא ןעמל לעפנ ונחנא םא

 .חישמ ם.ג אובי

 לכ םהירחאו ,הינצילו הינלטב ,ריעה יריבג ומק זא
 יעשופ ,ץקה יקחוד :הקעצ לוק ומירהו ,שדוקה ילכ
 ־בו.ףאב םכתא ףודרנ ,וחישמבו ׳הב םירפוכה ,לארשי
 ¬ושארו שארב .אובל ורחיא אל תופידרה םנמאו .המיה

 ושמיש םג םה םלוא .קיזייא החמש ׳ר םהמ לבס הנ
 רשא ,ונשפנב החקלתהש תונויצה תרודמ לע ןמש
 .וגייח ידצ לכלו ונייח תרוצ לכל םישדח ןיכרע העבת
 קיזייא החמש ׳ר לש ותרזעב — ריכהל םג ונדמל זא
 לשו םיריבגה לש עצבה תוואתו תועיבצה לכ תא —

 .םיבורמה הכנפה יכחלמ
 ,וירפ תא ןתונ לתשש ץעה .םישרש הכה ודומלתו

 .ול הושי ירפ םג ילוא

 .(19.4.56 ,ו״צרת ןסינב ח״כ ,ינש םוי — ״רבד״)



 טלבנזור בייל הירא

 קיזייא החמש ׳ר לש ותומדל

 ,ותריטפ םויל םירשע ,ותולעל הנש םישולש)

 (ו״ערת ןסינ ח״כ םניב יח לכל םייח קבש

 .הנימב המלש תומד גציימ ל״ז קיזייא ,דחמש ׳ר
 ¬תה וא ורקפת נ םבורב שרדמה־תיב יספותש ןמזב וב

 ,הזיחא האצמ תקפקפמהו העותה שפנהש וא וללוב
 ׳ר היה ירה ,ןויצל הדובעב ,יתרוסמה םלועה תרומת
 זיז אלל ,קצומ ,שרדמה תיב ךינח ,ל״ז קיזייא החמש
 ןויער ולוכ רודח הז םעו קודא ידוהי ייח ,וייח סומנמ
 ותוא השעו ותמשנל היחתה ןויער תא טלק אוה .היחתה

 .וחור ןוזחלו הרוהטה ושפינ־תאשמל
 תיזכרמה תוישיאל השענ ל״ז קיזייא החמש ׳ר
 ינפל רפסמ םינש דוע .קסנולפב ימואלה רעונה ליבשב
 ןויערל ובל ימינ לכב חונמה רסמתה ,לצרה לש ותעפשה
 ¬יבסהו קסנולפמ ריצכ ףתתשה ב״סרת תנשבו .היתתה
 ויה ,תינויצה הדובעלו העדל וירבח .קסנימ תדיעווב הב
 יכדרמ ׳ר ,ל״ז ןוזרתסא בקעי קחצי ׳ר ב״ושה רקיעב
 ־ןב לש ויבא ,רודגיבא ׳ר — םייחל ולדביו ,ל״ז הפשי

 •ןירג םהרבא ונבו ,ןוירוג

 שפנ ,ושפנ .המחלמ שיא חונמה היה אל ועבטמ
 ותביבס ינב ,תוירבה םע םילשהל הדעונ ,הפר הנידע
 .םהמע הנמנ אוה םגש ,רוג ידיסח ,םידיסחה םע רקיעבו

 לא וסחיו ,ודיב התלע דימת אל תאזה המלשהה םרב
 ללגב םיכוכיחה תא המ תדמב ףקשמ םידיסחה וירבח
 ,תודיסחל ובלב רושק ותויהב .הלא םיגוחב תונויצה
 תבוטל םיר״ומדאה לע עיפשהל ותעדב הלע — יברל
 ירחא ,םימי םתואב אקווד היה הת .ינויצה ןויערה
 ¬ויצל םיפירח םידגנתמ ומק םידרחה הנחמבשכ ,סרגנוקה

 ׳רו הבטלופב ץיבוניבר אביקע והילא ברה ומכ ,תונ
 תודגנתהה .ונבוקב "םירשיל רוא" לעב ץישפיל בקעי
 תניחבב ויה םידרחהש ,ךכ ידיל דע זא העיגה תונויצל
 החמש ׳רו .םינויצ ינבב ןתחתהל רתומ םא ,םיקפקפמ
 רסוח ךותמ תעבונ תודגנתההש ,היה רובס; ל״ז קיזייא
 ינויצ תדיעוול ריצכ ותאצ ינפל .תינויצ הראהו העידי
 ר״ומדאה לא ל״ז קיזייא החמש ׳ר עסנ ,השראווב היסור
 ריבסהו ,ל״ז (הלבייל ׳ר) רטלא הדוהי הירא ׳ר רוגב
 .תונויצה יכרע תא תוינרותו תוינויגה תויאר בורב ול

 בוהאהו בבלנה ודיסת ירבדל בר בשק בישקה יברה
 התא םא" :הריתי הביח ךותמ ול רמא ףוסלו ,וילע

 ."ךישעמב חילצת — הזב קסוע

 לע םירוגטקה ורבג ינשה סרגנוקה ידחא לבא
 הנומאל הלוכ הנותנה — חונמה לש ושפנו תונויצה
 יברהש הז םע םילשהל הלכי אל ,היחתה ןויערב הרוהט
 .תונויצה דגנ הזע העפשהל ןותנ ,ודי לע ץרענה רוגמ
 ןוזרתסא בקעי קחצי ׳ר ףורצב ,ל״ז קיזייא השמ ׳רו
 ¬ברה תא וצירמה ,ןירג רודגיבא ׳ר םייחל לדביד ל״ז
 לע לבקל ,דועו ןיק׳צופוסמ י״שר ,אדילמ םונייר ׳ר םינ
 םירתא םינברו םיר״ומדא לצא רקבל דיקפתה תא םמצע
 םתוטהל ידכ רוגמ יברה לצא דוחייבו העפשה ילעב
 אל םנמא .ושעו ונענ םינויצה םינברהו .תונויצה דצל
 ,טלחהב תונויצה דצל רוגמ יברה תא תוטהל םדיב הלע
 ¬ויצה דגנ ארוק לוק״ה תא םסרפלמ ותוא וענמ לבא

 לולעו םיבר םינבר ידיב םותחו ןכומ רבכ היהש ,"תונ
 רוג ידיסח .לארשי הנחמב הארונ הרעס ללוחל היה
 תצרמנה ותדובע ירחא הבר תואנקב ובקע קסנולפמ
 ותולדתשה לע םהל עדוויהבו .ל״ז קיזייא החמש ׳ר לש
 ומק — רוגמ ״רצח״ה לע םג ינויצה ןבומב עיפשהל
 ,הליפתה ןמזב ,דחא גח םויבו ,המיחבו ףאב ודגנכ
 תונמה ."לביטש״ה ילתכמ עורזה חוכב ותוא וקיחרה
 .תודיסחב אלו יברב אל טעב אלו םערתה אל ותומימתב

 םידגנתמה םידיסחה םה םיעוט קרש ,רורב היה ול
 .תימואל הרכהו הראה רסוחמ םה ךרד יעות ,תונויצל
 תולעל ובלב אשנ דחא םולח ךא ,וברל ןמאב ראשנ אוה
 ׳ר הלוע — הינשה הילעה תישאר םעו .לארשי ץראל
 .ו״סרת תנש טבש שדוחב ץראל ל״ז קיזייא החמש
 ,"הרממ ןקז" תניחבב אוהש ,יברה רצחב ול וריעהשכו

 ׳ר ריבסה — ר״ומדאה ןוצרל דוגינב רבד טילחהש
 ךמתסהו ,ינאש לארשי ץרא יבגלש ל״ז קיזייא החמש
 רתכ תכסמו ד״כ ףד תוכרב תכסמב דומלתב אבומה לע
 לבבמ הלועה לכ" :רבוס הדוהי ׳רש — י״ק ףד תוב
 ינש אקווד תאז לכבו — ״השעב רבוע לארשי ץראל

 .ולע אריז ׳רו אבא ׳ר וידימלת

 רזעו עויס קסנולפב ול אצמ ל״ז קיזייא החמש ׳ר
 תוימואל לע ססיב ותוינויצ תא .םיליכשמ םינויצ ןיבמ
 גרבשילא יכדרמ ׳ר ברה לש ותוימואל תמגוד הרוהט
 החמש ׳ר .םינברה ןיבמ םעה־דחא לש וביבח ,קסיובמ
 ןינבל תינויצה הדובעה תא ובל לכב ךירעה ל״ז קיזייא
 ויתודכנ לש ירבעה טופטפה .התעפוה יכרד לכב ץראה
 לע קוחצב תוביגמ ויה ןהשכ דוחייבו ,בר קופיס ול בסה
 ־זמכ ץראב אצמ ותדובע םיסב תא .תיזנכשאה ותרבה
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 םיעדויו — ץראב םויכ םה ,זא וידגנתממ םיבר םג תא השע תונמאנבו תוריסמב .אבס־רפכ הבשומב ריב
 .ל״ז קיזייא החמש ׳ד לוגדה שיאה לש וביט תא ךירעהל האר ץראב הנטק וא הלודג הלועפ לכב יכ ,וז ותדובע

 .םעה תיהת תומשגתהל םינמיס
 19.4.1936 ,״ץראה.

 ימחלה תיב לאקזחי

 קיזייא החמש ׳ר לש ורכזל
 (ותריטפל הנש םירשע תאלמ םויב)

 היולתה ךתנומת ינפל םידמוע ונא שדוק תדרחב
 ןאכ ונפסאתה תע ,םויה ונל אוה לודג םוי .ונילעמ

 *תונורכז רפס תא חותפל ךיריקומו ךידידי ,ךידימלת

 רוא עפש .רוהטהו ליצאה וחורב תעבטה רשא ךייח
 ןעמל עבונ ןיעמל יהתו ,ךשפנב וגזמתה הלענ תדו
 תופצמה םיניעה תא ריאהלו םיאמצה תובל תא ת וור
 םילשהל ודבל לכוי אל ונתאמ דחא ףא .הלואגלו רואל
 ,םיכז םימ ןיעמה ןמ ותש םיבר ןכ לע יכ ,ךתומד תא

 ימ שי .וניניב רפסל לכונ םינושו םיבורמ תונורכזו
 קסנולפב שרדמה תיבב המייקתנש תחא הביסמ רכוזש
 "חורה תיחת" תא תבליש תע ,"קסנימ תדיעו" רחא

 ילע ׳ד חור" םע ל״ז םעה־דחא ימואלה וננואג לש
 ירבשנל שובחל ינחלש ,םיוונע רשבל יתוא תשמ ןעי
 .והיעשי םיזוחה לודג לש — ״רורד םייובשל אורקל ׳בל

 ךשפנ תורוא ךא ,ךלוק היה הרובג תונע לוק אל
 ךותל ורדח תוצוצינהו תרזיפ תוצוצינ תוצוצינ .ונרק

 וטיגה תבוח תא הצרפ רשא שי תבלל ויהיו רעונה תובל
 .הנה ונאב הב ךרדה תא ריאהל ,שא דומעל התייהנו

 ןיב שפנ תוריסמב ךתדובע לע רפסל עדויש ימ שיו
 םתסיכ הכוראה תולגה רשא ,םיקבדו םידרח םידוהי
 הליל־תכשח ךותבו יחצנה רואה םע עגמ אלל לפרע
 םנמאו .הבעה ןנעה תא ורזיפ טאל טאלו ךינרק ורדח וז
 דמעש הנחמה היה לודגו בר יכ ,וז הדובע .דתיה השק
 הלודגה ךתנומא ךא .ךדיל םירזועה םיטעמו ךדגנל
 ךצפח זוחמלו תלשכנ אל ,תבזכנ אל ,ךנימיל הדמע
 !11!: 2: .תעגה
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 ןיידה השמ־שריה ׳ר

 וליאכ ןיידה לש ותומד תרקדזמ יניע ינפל
 ־בחרו המוקדובג ידוהי .םושלש לומת ךא ויתיאר
 תוקיפמ ויניעו ךורא ןבל ןקז םירוטע וינפ וסיפתכ
 טושפ דבמ הכורא הטופאקב שובל .תונידעו ךור
 דעוצ ,רודלפמורט לש ועבוככ הובג ידוהי עבוכו
 ,ןשיה תסנכה־תיבל הי׳זוק בוחרב ותיבמ וכרדב אוה

 ךומס ,דומעה די־לע .וארוב ינפל וחיש תא ךופשל
 םיכחמ רבכ ותיבבו .ללפתמו בשייתמ אוה ,המיבל

 .ןידה־תיב רדחב םידוהי ול

 ¬רתה ירגת ןיב וא םיבצק ןיב ץורפי יכ ביר

 אל .ןיידתהל ואובי השמ שרה ׳ר לא — תולוגנ
 יכ ,ברל אל וליפאו וכליי םייוגה לש תואכרעל
 ולוק תא םהמ דחא םירי יכ היהו .וילא קר םא

 זא ,ורבח תא ללקלו ףדגל ליחתיש וא טפשמב
 רדחב ררתשת הממדו "!ץגייש" וב רעגיו ןיידה םוקי
 םיעדוי ןכש ,רוערע אלל ולבקי וניד־קספ תא .ד״היב

 .טפשמב םניד תא תוועי אל השמ שרה ׳ר יכ םה

 ־לע .ללפתהו ןשיה תסנכה־תיבב ןיידה בשי םעפ
 .ארמג ףד ודמלו םידוהי ובשי םיכוראה תונחלושה די

 ותבושת .הלאש ולאשו ם״תס רפוסה "ץד" וילא שגינ
 ־נטו0) לכימ לא שגינו ותוא הקפיס אל ןיידה לש
 ותעד תא אוה םג הווחיש — ןיירוא־רב ידוהי ,(גרב
 םרוג לכימ" :ול רמאו ןיידל רזח ונממ .הסריגב
 .דתיה — ״לכימכ התאו ךומכ הטוש לכימ״ .״תרחא

 .לובגה תא רבעש עדי יכ ,בלענ אל ץד .הבושתה
 לדתשהו ,תורשכ תלאשב וילא האב יכ השא
 חנאנו ףירטהל ץלאנ יכ היהו .רימחהל אלו לקהל
 ושאר תא בסהו ,(בוט אל) "טשינ גיוט׳ס" :השק

 "דשאה רעצב הארי לבל

 םיפוצ־ידמ יתשבל רעונה תויורדתסה ונגראתנשכ
 יקאח יסנכמב ןשיה תסנכה־תיבל ללפתהל יתסנכנו
 :יל ארקו ןיידה תאז האר .תופושח םייכרבבו םירצק
 .(האנ אל ךל) "ריד ראפ טשינ טסאפ סע ,לארשי"

 .םייכרבל לעמ םיכורא םייברג רבכ יתשבל תרחמל

 ךימ טסאה וד זא טוג" .וילא יתשגינו יל זמר אוה
 .וגרק ויניע .(ילוקב תעמש יכ בוט) "טרעהיג

 ־לעב םא יכ ,השמ שרה ׳ר היה ןייד קר אלו
 הביתה ינפל רבוע היה םיארונה םימיב .ןנוחמ הליפת

 .ומע לע םימחר שקבמו

 תוחילסל ,םולשה וילע ,יבא םעפ ינריעה ותודליב
 תא ןשי דוע םלועה .רקו ךשוח היה ."תירב רוכז"
 .רוא היה רבכ ןהכ השטיא לש תסנכהדויבב .ותנש

 .ארמג ףד ודמלו תונחלושה די־לע ובשי םידוהי
 לטיקב ףטעתה השמ שרה ׳ר ןיידה :הקיפד םואתפ
 הרבע תרומרמצ ."לדגתי" רמאל ליחתהו תילטבו
 אל ולוקב דיערמ אוה יכ ,יל היה המדנ .יפוגב
 .תסנכה־תיב ילתוכ תא םג םא יכ תובבלה תא קר

 .ויבאמ םימחר שקבמה דליכ ונוק ינפל קפרתה אוה
 .קחוצ וא הכוב אוה םיתעל יכ ,יל היה המדנ

 השיג שי הז ידוהילש אלא תאז ןיא :יבלב יתרהרה
 .דובכה־אסיכ לא וליפא

 .השמ שרה ׳ר ידעלב ריעב החמש התיה אל
 חתופ ןיידה היה ,התשמב םיאורקה לש םבל בוטכ

 .והוולמ להקהו וינומזפב

 .םכרבמו וידכנ תא םנכמ היה םירופיכה־םוי ברע
 לטיקב ףוטע אוהשכ הליפתב השמ שרה ׳ר דמעו

 .בלה תא עזעזמ יכבהו הכובו דעור ולוקו תילטבו

 לפנשכ השמ■ שרה ׳ר היה הלעמו םינומש ןב
 רמא ,ןייטשגינפ ידוהיה אפורה וילא אבשכ .בכשמל
 אפורה .ךרבתי םשה תא דובעל דוע ונוצר יכ ,ול
 ןיד־תיבל ארקנ השמ שרה ׳ר ךא ,לוכה תא השע
 רצק םויהו רוק תחב "דיה תבש ברע .הלעמ לש
 םינבר ואב תאז לכב .תבש ברעב םידיפסמ ויאו
 קסנולפ ידוהיו ורגסנ תויונחה .הביבסה לכמ םיגיידו
 ררש דבכ לבא .םימלוע־תחונמל םבר תא תוולל וכלה
 ורעטצה םיסרוקיפאו םיריעצ וליפאו ,וכב םישנ .ריעב
 םצעו םרשבמ רשב היה יכ חתומ לע בר רעצ
 איצוה וכותבו יח וכותב ,אצי םעהמ !םהיתומצעמ

 .הרוהטה ותמשנ

 םייתדגאה ןואילופנ ינולאמ דחאכ היה אוה
 .ינורכזב וקקחנ הכש ,(קסנולפ תביבס) הנטניבשופמ



 ביצי .י

 וירג רודגיבא ׳ר

 ¬והה הניפסב גילפהל הסידואב למנה לא יתדרישמ
 םע יתשגפנ ,1910 תנש תישארב לארשי־ץראל תכל

 ,תחא תעסונ תוולל אבש וויצ יבבוח דעו לש ריכזמה

 הנאו הנא טיבה ריכזמה .וז הינאב איה םג הגילפמה
 םידבועה דחאו ףיצרה לע דמועה םלע ,יתוא םג הארו

 .הגלפהל ויצפח רודיסב לפטמ וולמה־תיבמ

 םע םירבדב סנכיהל ומצעל הבוח האר ריכזמה
 ,תועמ הנומכ ,דאמ הבידא ןושלבו לארשי־ץראל עסונה
 הצוחמ הז היה יכ םא ,תודחא םילמב וילא הנפ

 .ודיקפתל

 יבבוח ריכזמ לש ובלדומושתל ,ןבומכ חמש םלעה
 ךותמ ןוצרב הנע ,ריעצ ןיאמ :הלאשה לעו ,ןויצ

 .קסנולפמ —:וייחלב לק םדוא

 ןיא _ ריכזמה הנע — קסנולפ איה הכורב ריע
 .לארשי ץראל הירוחב חולשל תפייעתמ איה

 תא ךירעהל ןויצ יבבוח לש ריכזמה עדי ,ןכא
 תואמו תורשע החלש םג החלש ,םנמא ,יכ .קסנולפ
 ירחא ,הינשה הילעה הליחתה זאמ ,ץראל היריעצמ

 .1905 תנש

* 

 הכורבה ,וז ריעב הפוצו תינרוחא טיבמ ינאשכ
 םיכילומה םיליבשה תא ינא האור ,תוילארשיצראב
 ךב) ןידג רודגיבא ׳ר לש ותיב ירוחאמ ןגה ותוא לא
 'תיבמ קחרה אל ,תואטמיסה תחאב רשא (ןוירוג
 ¬צרא ןקו ירבע ןק הז היה .קסנולפ לש לודגה תסנכה

 תואטמיסה־רציממ תאצל הפיחדה האב ןאכמ .ילארשי
 הנגהה ימי ועיגהשמ .םלועל ׳לארשי ץראל ,הלכשהל
 תורוחש תוצלוחב םיכלהתמ ויה םירוחבהו תימצעה
 הלא לש םטבמ היה ,היצריפסנוק ונייה — תומודאו
 הנפומ — דוסב הסינכ תגרדמל ןיידע ועיגה אלש
 יובח םש וליאכ ,רודגיבא תיב ירוחאמש ןג ותואל

 .דוסה

 ,לארשי ץראל עוסנל הטלחה ידיל רוחב עיגהשמו

 ¬צוה תלאש :ןאכ רקיעב התיה העיסנל הנוכתה ירה

 ,"ץראל־ץוחל טרופספ" ,ןוכרדה רודיס ,העיסנה תוא

 םירדסמ ויה הזה ךומנה תיבבו ,םיצמאמ ושרד הלא לכ
 םתפשו לארשי־ץראל םיעסונה יכ ,בושחל ןיא .לכה

 ביצי קחצי

 אל .םהירוה ןוצר תא דימת וקיפה םהיפב תירבעה
 .אלו

 תודגנתה התיה בורלו םינבו תובא תמחלמ התיה
 העיסנה תא רדסל היה לק אלו ,םירוהה דצמ הלודג
 תאצל דציכ "רצע סכטל היה ךירצו ,םתמכסה ילב
 ,באב השעמו .לארשי ץראל רמולכ ,"הער תוברת״ל

 וילענ תא ץלח אוהו ,ותעידיב אלש עסנ ונב רשא
 ,"חקל ׳ד ,ןתנ ׳ד" קוספה תא ארקו ,"העבש" בשיו

 תינפומ התיה "לוכשה" באה לש תנייועה ןיעהו
 בנג ןבו — הרק םאו .ןירג רודגיבא ׳ר לש ותיב יפלכ
 הריבע) ךרדה־תאצוהל שורדה םוכסה תא ויבא תרגממ
 וא תבש־לוליחב הכורכ התיה החירבה ,הריבע תררוג
 רשי תוחולש ויה םירוהה "תוכרב״ש ירה (בוט־םוי
 םג ,היספרטמל לקש ךכו .ןירג רודגיבא לש ותיבל



 ■י
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 ןירג ןמחנ — םידמועה תרושב ןושארה

 ¬ערופה ןק" היה ותיב רשאב ,אטח אלש םיאטח לע
 -תאצל םיצרפתמה ידיב עייסש אוה אוהו "תוינ

 הילעה לש הריעצה העונתה הזכרתה ,םנמאו
 ,םיננולתמה וקדצ .וירוחאמש זגבו הז תיבב הינשה

 ,םהה םימיב ינויצ־םתס לככ ,ינויצ םתס היה רודגיבא

 המקשמו ,השעמה ליבשב ףסונ שוח וב היה לבא
 עייסמ ,הב ךמוח אוה היה ,תולעל רעונה ברקב העונת
 וינב יכרד תא רשאמ ,ותיב ךותב התוא ןילמ ,הל
 ,קסנולפב תוירבה ורמאי המ בשחתהל ילב ,ויתונבו

 םייופצה ףודיגהו ףוריחה ירבד ינפמ דחפו ארומ ילב
 .וחרבש תונבו םינב לש תובאו תוהמאמ ול

 ורעששכ ןידג רודגיבא ׳ר תא רכוז יניאש טעמכ
 .רעונה ןיבו וניב הצצח אל הבישה לבא — ןבל וניא

 רודגיבא ׳ר היה םנמא יכ .הרקמב היה הז לכ
 תויה ינפל םג ,םימיה לכ וריעב ץורח ןקסע ןירג
 ,תינידמה תונויצה תויה םרטב .הב הריעצ העונת

 ,ןויצ יבבוחל ףינס ןידג רודגיבא לש ותיבב דסונ
 .יאסידואה דעוול רבח ימד םימלשמ ויה וירבחמ המכו

 ידסיימ ןיב אוה היה תיאלצרהה תונויצה המקשמ
 תוכומסה תורייעל עסונ ,קסנולפב תינויצה הדוגאה

 .תונויצה רבד תא איבמו

 אוה — וימי לכ רוביצ ןקסע היה ןירג רודגיבא
 ןווג תלעב התיהש ןיב ,רוביצ תולועפ לכב קלח לטנ
 רחבנ אוה — םוקמה ימוחת תא הרבעש ןיבו ילקול
 — הינשה תיסורה המודל ריצה תא רוחבל ״ררוב״כ
 .קסעו לפיט לכב — הליהקה יניינעו הקדצ יניינע

 לבא ,ודובכ לע םיסח ויה אל םימש יאריו םידיסח
 .תינרוחא עתרנ אל אוה

♦ 

 הטמיסב םש תיבה ליחתהשמ םימיה יל םירוכזו
 ועסנ םיבר ,לארשי־ץראל ועסנ םיריעצה .ןקורתמ
 ,םיהובגו םיינוכית רפס־יתבב דומלל תולודג םירעל

 עסנ — ןוירוג־ןב דוד — העונתב היחה חורה ,ונב
 תיבה לבא .לארשי־ץראל ךכ רחאו השראוול הליחת
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 םידתעתמה .שדח ןיינע היה .ךכ רחא םג זכרמ שמיש
 תא אורקל םיאב ויה — הינשה הבכשה ינב — עוסנל
 ׳ר ׳לארשי ץראמ (דוד ונייה) ה׳צבוד לש ויבתכמ
 .תובידנבו תוניצרב הז ןיינעב קסוע היה רודגיבא

 ותויהב ׳קוש־םויב ףא וילא תשגל תורשפאה התיה
 םהיניד תא רדסל ריעל םיאבה ,םינוש םייוג םע קוסע
 תא ונממ שקבלו ,(רודגיבא ׳ר היה יטרפ ד״וע)
 ןיעב םנתונ היה אוהו לארשי־ץראמ ונב לש ויבתכמ
 תיב ראשנ ,הארנכ ,תיבה ,הכשמנ תלשלשה .הפי
 .הינשה הבכשה ינב םג ועסנשכ ,ךכ רחא םג ינויצ

* 

 ותדלוה םוי תא זירג רודגיבא ׳ר גגוח םויה
 .ץראב גגח םיעבשה ותדלוה םוי תא םג .םינומשה

 .למעה היה אוושל אל ןכא .ןאכ םלוכ םה ויתונבו וינב

 לש םלרוג הז ךא .םש וישעמ לע יח אוה הפ םנמא
 .ץראל םאובב היתורייעבו הלוגה ירעב םינקסעה בור
 לש ויבא אוה הפ .םהמ דחא אוה ןידג רודגיבא ׳ר
 ,קוחה ,הארנכ ,והז .ויבא לש ובה היה םש ,ונב

 תוירוקמה םייחה תונש ורבע ובש ,םוקמה ןמ הריקעה
 התוא ץראל התא האיבמ הניא — הכורב הלועפב
 .הדובעו הלועפ ךותמ האבה חור־תרוק לש הפיט
 לבא — האלמה םייחה־־סוכב הרמ הפיט איה וזש יאדו
 םינומש .ונינקז לככ והומכ .עבטב ,הארנכ ,אוה קוח
 תחנ תוארל הכזיש ןוצר יהי ,ההובג הגרדמ יהוז —
 ןובשחה תא השענ האמה ותדלוה םויבו ,הבישב בוניו

 .שדחמ

 (שפנל ןיע ןיב :רפסה ךותמ) ו״צרת ןויס ׳ג

 שילק קחצי לארשי

 ףלח עשוהי ׳ר
 ירוקיב — קסנולפל הנש םיעברא ינפל יתאבשכ
 דמלש ,יסיג .ףלח עשוהי ד לש ס״היבב היה ןושארה
 — תנייטצמ קסנולפ המב יל תוארהל הצר ,ולצא

 ,קינדורגוא היבוט לש ותיבל ,יבונכי׳צה בוחרל ינכילוה

 .עשוהי לש ורפס תיב ם,וקמ
 הזל וארקש ,הרותה םוקמ אצמנ — רצחב םש־יא
 האצמנ ןושארה רדחב ,ינרכוז .ןקותמ־רדח :ותעשב
 — עשוהי לש ורזוע םש דמילש ,הכומנה התיכה
 דחא ,(ב״הראב תירבעל הרומ התע) ןמפלק לבייל

 •ורפס־תיב ירגובמ
 התיכה ,רתיה וז ,ומצעב עשוהי דמיל ינשה רדחב
 ףלח לש ורפס־תיבל ןיטינומ ואצי זא רבכ .ההובגה
 אקוודש ,יתאלפתה תאז לכב לבא ,הביבסה לכב ל״ז
 החמומ הרומ לש תוחמתה תשרודה ,הכומנה התיכב
 .םימיל ריעצ רוחב דמיל — םייגוגדפ תונורשכ םע
 ז ורזוע לע ךומסל רשפא םאה :עשוהי תא יתלאש
 תא עשוהי ןימזה ,יתלאש לע הבושת םוקמב לבא
 קודקדב רועיש הצריש ושקיבו ׳ורדחל ןמפלק ורזוע
 ורועיש רמג םע .םירגובמה םידימלתל ,ותתיכב —
 ¬תמה" תא תדחוימ המעטהב ריעצה הרומה םלקיד —

 .קילאיב לש "דימ
 תועמד וצנצנ ויניעב ,החמשמ ורוא עשוהי ינפ
 רזועה ,דבכנה יחרוא האר ,הנה :רמואכ היה .ליג לש
 התיה אל הארוההש ,ןייצל יאדכ .ילמע ירפ — ריעצה
 הזב ,הב אצמ אוה .וב רופחל םודרק עשוהי לצא

 ,ןיינע ,ינחורה וקופיס תא ,לארשי־ידליל הרות ץיברהש
 .וז הרטמל םמצע תא ובירקהש ,ונמזב ויה םיטעמש

 ןיא ונא וננמזב םגש ,רמוא יתייה אניפתסמד אלול
 םצרמ ,םתותע תא שידקהל םילוכיש ׳םירומ הברה

 .ותעשב ל״ז עשוהי ומכ —

 לש ותוהש ימי לש הפוקתה התורח ינורכמ
 תירבעה היסנמיגה םע דחי ,קסנולפב ל״ז סדניה ר״דה
 ומצעב סדניה ר״דה .קסנולפל השראוומ הריבעהש ,ולש

 ,היסנמיגל םתלבק ינפל תירבעב םידימלתה תא ןחב

 שיש ,הז לע האג תויהל הלוכי קסנולפש ,עבק אוהו
 הברה ךכ־לכ עיקשהש ,ףלח רמ ומכ הרומ םהל

 םירתסנ םיבינ איצוה ,ויתועידימ עיפשה ,וצרממ
 ־תה תירבעה תא ,וידימלתב םשירשהו הפשה ינמכממ

 .הדגאהו הנשמה ןושלב הרוזש איהשכ תיכ״נ

 דמולמו ליכשמ קר תתל היה לוכי וז ןיעמ הרדגה
 לש קסנולפ .םינמזה ונתשנ לבא .ןשיה רודה ןמ
 הליחתה .ינוליחה םלועה ךותל תדרל הליחתה הלעמ
 םעטמ ם״יב חתפנ קסנולפב .היצזינרדומה לש הפוקתה

 .קסנולפ תא בזע ףלח עשוהיו ,"תוברת"

 תדוגאב ףשנל ןמזומ יתייה ריעה תא ובזוע ינפל
 רתעז .עשוהי םע אתוצב ימואלה רמושה לש רעונה
 עשוהי .היוקל תירבע לבא ,תירבע רביד ןבומכ —
 ןיא :רמאו ילא הנפ — תירבעל שיגר היהש ,ונלש

 .הצרא ולתש רקיעה ,תואיגשב ורבדי ,רבד
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 ־יסמב ,הנומאב ידיקפת תא יתאלימ :ךישמה אוהו
 הפשה תא קר אל קסנולפ ינבל יתירוה .שפנ־תור
 ,יפויה תא םהל תולגל יתלדתשה אלא ,תירבעה
 יתבקע ,שדוק תדרחבו תוניצרב .וז ןושלב זונגה דוהה
 לכבו ,ןורשכ לש ץוצינ וב יתיארש דימלת לכ ירחא
 הפשל רסמתמ ונניא רעונהש ,התע םערתמ ינניא תאז
 ,הצרא ולעיש — םירקיעה רקיעש ,ןעיבו ןעי ׳תירבעה
 ושרתשי רשאכ ,ןמזה תצורמב ,וניתובא ץראב ,םשו

 .הירוב לע הפשה תא ודמלי — תדלומה־תמדאב

 ותיבב ,וקשוי׳צשוק בוחרב ךרענש ,ףשנה ותואמ
 ,םינש הברה ורבע — ינוריעה ס״היב לומ ,טדנב לש

 ,תועטוקמ םילמ לש דה ,התע דוע עמוש ינא תאז־לכבו
 אולמב ,תירבעה הפשל סינטסא היהש םדא לש םילמ
 ,םלואה תא םירופס םיעגרל זא ונבזע .הלמה ןבומ
 ,וקשוי׳צשוק רכיכה ביבס בושו ךולה םילייטמ ונאו

 .חריה רואל

 הפוקתה תודוא לע רפסמ אוה :רבדמ עשוהי
 לש ויבא ,ןוסלנצק הרומהש ירחא ,הארוהב ליחתהש
 ׳רו ,קסנולפ תא בזע ,ד״יה ןוסלנצק קחצי ררושמה

 .הרומל ותוא וכימסה הפשוי יכדרמ םע ןירג רודגיבא

 אטהירכ ל״ז ףלח עשוהי ירבד תא טטצמ ינא
 ישפנ ,םלתשהל ,דומלל יל היה ארונ ןואמצ :אנשילד
 ,םימיל הריעצ הדועב הנמלאתנ ימא .הרותב הקשח

 .הסנרפ תגאדו ׳םינב לודיג רעצ ,תיבב הקוסע התיה

 תכלל ,אמא־תיב תא בוזעל יבלב יתרמג ינא
 ידכ ."הבישי" ,דתיה םשש ,בוקמ ריעל ,הרות־םוקמל
 םילוטלטה לכ לע יתרבע — תאזה הרטמה לא עיגהל
 וכרד ךכ יכ ,"ןשית ץראה לעו ,לכאת חלמב־תפ" לש
 ,התיבה יתאב תוקוחר םיתעל .הרותב למעה לש
 לע לקהל ידכ ,לכה יתישע ,הל יתרזע אמאל יאובבו
 תוליל יתישע למעו רעצ ,לבס ךותמ .השקה הבצמ
 ,ך״נתב ׳דומלתב תידוסי העידי יל יתשכרו — םימיכ
 .הלכשה ירפסב יתנייע ,םירתסימב ,החונמה תועשבו

 םוחנ לש ונתוח ,ה״ע לגס רמ לש ותיב־יאבמ יתייה
 רבכ — ונתוח ןחלוש לע ךומס ונדועבש ,בולוקוס
 גילז םייח) ס״זח ׳הכרועש ׳"הריפצה״ל תובתכ בתכ
 יתעפשוהו ,ונונגסמ הבורמ האנה הנהנ היה (יקסמינולס

 .יתא ויתוחישמ

 יל שי ,הלאה תונורכזה תא הלעמ ינאש העשב
 — זא עשוהי יפמ יתעמשש םירבדה לכש ,םשורה
 בלב הגאד" :ץעמ אלא ,דבלב החיש םשל ורמאנ אל

 ףלח עשוהי

 םוכיס ,שפנה־ןובשח ׳יודיו ,רמולכ ,"הנחישי שיא
 בטימ תא בירקה ,שידקהש ׳עונצו רוסמ שיא לש
 ,הרותבש רואמה תא וגישיש — רוד ךנחל ידכ ויתונש

 ןכותה תא ,בזכא־־אל רוקממ ,הקומע ראבמ תולדל
 תירבעה תורפסב זונגה תא ,תודהיה לש ישונאה

 .אבה רודל הליחנהלו ,הקיתעה

 ברה ורעצל ׳לבא .וימי לכ עשוהי עגעגתה ךכל
 הראפ ,ורפס־תיב לסוח ,הקספנ הירופה ותלועפ —

 .קסנולפ לש התראפתו

 ףלח עשוהי ׳ר הרומהש ,רמאיהל תמאה הנתינ
 ח״מר לכב תירבעה הפשה לא רושק היהש ,ל״ז
 תא ףידעהו יסינטסיאה ומעט לע רבגתה ,וירבא
 ושיגרהב ,יאקסנולפה רעונה ליבשב תינוליחה הרשכהה
 .רעונה ייחב ידוסי יוניש תעבוקה ,איה קרו הילעהש

 לוגדה הרומה לש וייח םולח ׳ונוזח ,ףוס־ףוסו
 ־ומב .ותחפשמ ינב םע הצרא הלע אוה :םשגתנ —
 םידודנ ירחא ,ךויצ תביש תא ׳ד בושב" האר ויניע

 .הנש םייפלא לש תואלתו

 העגפ — לארשי םע לע האבש הארונה האושה
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 ב״צרת תנשב ףלח עשוהי לש רפסה תיב

 םש־יא ופסינ וידכנו ונתח ,ותב .ותחפשממ קלחב
 המחנה .הינשה םלועהדומחלמב תמו עצפנ ונבו ,ןילופב
 התואמצעב תוארל הכזש ,ול התיה הדיחיהו תחאה

 .לארשידונידמ לש התמוקתו

 רשא רפסה־תיבמ ויתיוול רשאכ ,םיברעה דחאבו
 תרקבמ התיהש ׳יתשא םע אתווצב סרגנוקה בוחיב

 זא רמא — ל״נה רפסה־תיבבש ברעה ירועיש תא
 המימשה ויניע תא םירמ אוהשכ ,תויבבלב עשוהי ד
 יניע־ומב תוארל יתיכזש םשה־ךורב :םיבכוכ םיעורזה

 !ותמדא לע לארשי םע םוקב

 ךתמשנ יהתו ,ךרפע יבגר ךל וקתמי !רקיה עשוהי
 .חצנל ונברקמ שומי אל ונורכזו ,םייחה רורצב הרורצ

 יוטאלפ לארשי

 ותומדל
 (ותריטפל הנש תאלמב ורבק לע ורמאנש םירבד)

 ויתרקינ — ותומ ינפל םירופס םימי — .רנש ינפל קר
 שיאה ינפ ונתשנ ךיא יתוארב יברקב ץווכתנ יבלו ותיבב

 קומע ותרחנש הלחמה ינמיס .ויתרכה אלו טעמכש דע ,הזה
 יתלליפ אל ךא ,תוער יל שחינ יבלו ינוגיאדה שלחה ופוגב

 .ותוארל ףיסוא אלש

 ךלהתמה ,הרומה לש ליצאה ונקויד רקדזמ יניעלו
 וידימלת תא ביהלמו בהלתשמ ,ם״היב תתיכב הנאו הנא

 תא קתרל עדי והופכ ימ .ךויצ ירישבו ד״נתה ירואיתב
 רשוכו זעה ונוימד חוכב םהיתושפנ תא בבושלו םידימלתה

 :והימרימ ולש ןוגינה ינזאב דהדהמ דוע .םיסקמה רואיתה

 ולש ןוגינה וא ,'ךיתולולכ תבהא ,ךירוענ דסח ךל יתרכז"
 ינדמיל םייחה תא בהאש אוה .קילאיב לש 'דימתמה״פ

 .םוקיב רשא לכו חישו ץע :עבטבש םמודהו יחה תא בוהאל

 תשק ילב ,הרעיה ,הרעיה, לייטל ונתא אצי ביבאה אובבו
 ,לארשי־ץרא לע ונל רפיס םשו — הנילדיש רעיל — ״ץחו

 .וב רופחל םודרק קר אל וליבשב התיה הארוהה .עבטה לע

 בלה ןמ ואציש םירבדו ,בלה תוררועתה דיהמ דמיל אוה

 אצי ומשו וידימלת ץב ופלוע תא הנק דכ .בלל וסנכנ

 .הלוכ הביבסה לכב אלא קסנולפב קר אל הליהתל

 לש סופיטבאה תא דימתמו זאמ יתיאר ףלח עשוהי ׳רב
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 .תורמוי אלל —־ ,ןתוונע ,היה רשי םהומכ .יאקסנולפ ידוהי

 ב״היבב דובכדואדיב דמועו תילט ףוטע ותוא ינא האורו

 םע דחיב ונוק ינפל וחיש תא ךפושו ןהכ קחצי ׳ר לש
 םירסח המכ !יוה .הכז הליפת םתליפתו םיללפתמה רתי

 אל םה .ןויצ תביש םולח םשגתהב ,התע ,הלא םידוהי םה
 םולחה תא האר אוה .ףלת עשוהי ׳ר הכזש המב וכז

 וקסעו הלוגב חטבל ובשי םירחא דועב .ויניעל םשגתמה

 ללגב אל .הצרא הלעו ויצפח תא אוה זרא ,םהיתוסנרפב

 .עפשב היוצמ ,רתיה ותסנרפ ,תאז השע ילכלכה ובצמ

 יכ ,עדיש יפ לע ףא ,וכרדל אציו בשחתה אל וליגב םג

 םלקאתה ףא אוה .העורז אל ץראב ול םינוכנ םישק םיטבל
 םיברב ומש אצי תירבעה הפשב ותואיקבל תודוהו ןאכ
 םהירפס תא ול ורסמ ,םירחאו יקצינברכ ,םיבושח םירפוסו

 .ההגהל

 םינוקזה־־ךב •םיבר םירוסייב רסייתנ םייתחפשמה וייחב

 םלועה תמחלמב לפנ ,שפנדובהא והבהאש ,הל׳השמ ,ולש
 .הדבכ ,המולהמ וליבשב .דתיה וזו הינשה

 — המכו המכ תחא לעו ,ויריכמ תא שוגפל חמש דימת

 אניט רומשיש יתעמש אל םעפ ףא .וידימלתו וידידי תא
 ,תיבבלדדמיענ הריווא דימת הררש ותיבב .וידגנתמל ובלב

 וידידי תא .קסנולפ ידוהי לש תויבבלה תא יל הריכזהש

 לכבו תע לכב םהל רוזעל היה ןכומו הבוטל דימת רכז
 ירוקיב תעב ותא יתחחושש םיעגרה תא חכשא אל .העש
 רשואמ היה .ותומ ינפל םירופס םימי היה הז .ותיבב ןורחאה
 .ותדובע תא םיכירעמו ותוא םיחכוש םניא םידימלתהש
 תירבה תוצראמ וידימלתמ דחאמ לביקש ,בתכמ הארה אוה
 ־דסח ול םירמוש ץראל־ץוחב וידימלת יכ ךכב האגתהו

 .וייח ליתפ קתינו תוומה אב הנהו .וירוענ

 ץניטסוג ידיסחמ םידיסחה דחא יל רפיסש המב יתרכזנו

 — ריאמ לאיחי ׳ר ר״ומדאה — םהלש יברה לע םיקיתווה

 רטפנ םעפ" :יל רפיס הכו .שא לש םיליהתה־לעב אוה ירה

 םע יברה דל,דד ,םימש־ארי ידוהי ,יברה לש עקותה לעב
 ודיפסה הכו םימלועדוחונמל ותוולל ותטימ ירחא וידיסח

 ,עוקתל תעדיש, — יברה רמא — ךל דיגא המ, :ורבק לע

 םה יכ םהמ תלדבנ הזב אלא ,עוקתל םיעדויה .םה םיבר
 המ תעדי התאו םיעקות םהש המ םיעדוי םניאו םיעקות

 ".׳תעקתש

 ,םידמלמה םירומה םה םיבר :דגוי ףלח עשוהי ׳ר לעו

 ,תדמילש המ תעדי התא .םידמלמ םהש המ םיעדוי םניא ךא

 ־ץראל ,תרוסמל הבהא חורב םלש רוד ךנחל תעדי התא
 ונעגהו ךרדה תא ונל תירוה התא .עבטלו םדאל ,לארשי

 !רקיה ונרומ ,ךורב ךרכז אהי .חצנל דחכשנ אל .םולה דע

 (ףלח קחצי ,ויחא ח״רבי ,ודיל) ףלח עשוהי לש רפסה תיב



 ןייטשנרוב .א

 ד״יה ןייטשנרוב יולה לארשי ׳ר ברה יבא לש ותומדל

 רפסל יכונא אב תע ,תונורכזה ילע םילק אל
 היהש ,םינפה־תרדהו ראפה שיא ,לוגדה םדאה לע
 ¬ורו תוליצא הנרק ותומדש ידוהי ,"הלעמו ומכשמ"

 .תוינח

 רשא לכ תא וילע בותכל לכוא אל ,ונב יתויהב
 ירבד תא חסנל אופיא לדתשא .ותוישיא לע עדוי ינא
 לככ יביטקייבוא חרואבו דצה ןמ לכתסמ יתייה וליאכ

 .רשפאה

 ,וימי לכ בהלנ ינויצכ חונמה יבא תא ינא רכוז
 ,העפשה־חוכ לעבו ביהלמ םאונ ,הרדש־טוח לעב ידוהי

 לכב לארשי־בהוא רקיעבו רוביצה יכרוצב קסוע
 לע סח היה אל ידוהי תלצה ןעמלו ,וירבא ח״מר
 יטוש תופילצ תחת וליפא לועפל ץאו ושפנו ופוג

 .םיקאזוקה

 רודגיבא רמ בושחהו דבכנה ידידי םעפ יל חס
 אל דוחייבו ,הפיחב יתיב יאבמ היהש) ל״ז ןירג
 ד״יה יבא עיגה דציכ (תבש ימיב ורוקיב ריסחמ היה
 אבא .הב תונברה־סב תא לבקל ידכ קסנולפ ריעל
 ריעה־יבשות .והוולמ להקה לכשכ לגרב הריעה םנכנ
 ¬וחרב דעוצ םידוהי לש לודג להק םתוארב ,םינלופה

 ¬סה ,םהיתורטזוזגל ואצי םירחא ׳הצוחה ואצי ,תוב

 *רחא .הליצאה ותומדמ םילעפתמו םיהמת םלוכ ולכת

 ,םידוהיה הליהקה ישנאל םתולעפתה תא ועיבה ךכ
 ־גיא רוסיפורפה ,ןילופ אישנ יכ ,יל רפיס אוה
 ,קסנולפב ימשר רוקיב םעפ ךרע ,יקצי׳צשומ יצאנ

 יבא תרבחב ןמזה לכ ההש ודובכל ךרענש ףשנבו
 םינלופה ריעה ישנאו ׳אתווצב וחחוש םה .ברה
 הרומכה ישנא םג .תמוערת יאלמ ויה םינפה־יאושנ
 תאז םע לבא .והמת ,ףשנה יאורק ןיב ויהש ,תינלופה
 החיש־שיא אישנה ול אצמ ידוהיה ברבש ,ודוה לוכה

 .בבלנו ןיינעמ

 יתאצמ אל יבא לש ותדלוה םוקמו ךיראת לע
 ,וינבב ישילשה ,ינאש ןוויכ ךא .יאדו רוקמ םוש
 חנוהכב רבכ שמיש יבא רשאכ ,1901 תנשב יתדלונ
 ברכ כ״חאו ,םעטמ-ברכ הליחת) ץיביירב תונברה
 ,22 ןבכ זא תויהל היה לוכי יבאש עמשמ ,(ד״בא

 הרייעב דלונ אוה .ךרעב 1880 תנשב דלונש ונייהד
 ¬שמל םיאצאצ ,םירחוס ויה וירוה .יקיר וא ,בוחיל׳ז

 "וסמ ןייטשנרוב םהרבא ׳ר תלשושמ ,םיר״ומדא תחפ

 ןייטשנרוב יולה לארשי ׳ר ברה

 יתבסו ,לדנמ־םחנמ ׳ר היה יבא־יבא ,יבס .בו׳צאח
 רדמכ ,היה תיבה ןמ התחפשמ םשש ליטיישט התיה

 אבא יפמ םעפ יתעמש ךכש המוד ,לאנברבא ,יל המ
 .יתוריעצב

 דמל ל״ז יבאש ,אוה בטיה ורכוז יננהש רבד
 .תוכימסה תא לביק ונממו הצבורטסואמ ןואגה לצא

 .םודארב דמל לוח־ידומיל ראשו תיסור

 ,1923 תנשב תונברב שמשל ליחתה קסנולפב

 דונ רשא ,ד״יה ןוסלכימ לאקזחי ברה לש ומוקמב
 *לכימ ברח םגש ןוויכ .השראו תליהקב ברכ זא לבק

 םא עובקל השק ,האושה ןמזב השראווב היה ךוס
 ,ןוסלכימ ברל תוכתמ קסנולפמ ברה לע רפוסמה
 הנווכהש וא ,קסנולפמ ברה וימי ףוס דע ארקנ רשא

 31* קסגולפ רפס
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 וטיגב אוה ףא ההש םהה םימיב רשא ׳יבאל איה
 .השראו

 ה״חאו ץיביירב ברב ותוריעצב יבא שמיש ,רומאכ
 השמ ׳ר ותעשב ןהיכ םש) בויק דלפ ,הקנימאקב
 הניארקואב תוערפה ירחא .(ל״ז יקסמילשורי םוחנ
 ־בשויכ שמישו (!וסרח ךלפ) בייאלוקינ ריעל רבע
 ¬ועה תמחלמ ירחא .וז ריעב תידוהיה הליהקה שאר

 ישנא .ץיביירל םינש המכל בוש רזח הנושארה םל
 לכב ויתולועפ תא םויה דוע םיריכזמ ולאה םירעה

 .ךוניחבו הרזעב ,הצעב ,םיידוהיה םייחה ימוחת
 ¬מבו ןילופב יחרזמה תעונת יליעפ םע הנמנ אבא

 העונתב םירבדמה ישארמ דחאל השענ ןמזה תצור
 ףתתשה 1925 תנשב ךרענש ינויצה סרגנוקב .תאזה
 תחא תינבדנ השא ול השיגה זאו יחרזמה םעטמ ריצכ
 התוא עבקיש הרטמל ראלוד םיפלא תרשע לע קי׳צ
 םידוהיה םירחוסל הרזע שיגה הז םוכסמ .ומצעב
 לש ודי תרגיתמ זא ולבס רשא ,קסנולפב םיריעזה
 קליח אוה .יקסבארג ימשיטנאה ינלופה רצואה־רש
 .ריזחהל תנמ לע אלש םג םימעפלו ךורא ןמזל תואוולה
 רביג יבא םש דסיי הקנימאקב בר ותויהב דוע
 בייאלוקינב .הלש םירוהה דעו שארב דמע ףאו היסאנ
 םהבש תסנכה־יתב .תינויצו תירבע תוברת ץיפה
 ויעמושו ,הפל הפמ םיאלמתמ ויה ,םואנל גהונ היה

 .ותעפשהו ועונכיש תוכמ םימשרתמ ויה

 ¬ליה ונתאמ שרד יבאו וחורב ינויצ תיב היה ונתיב

 הצרא ולע תחא תבו וינבמ העברא .תירבע רבדל םיד
 יחא) םינב השולש קר וראשנ תעכ .הב ושרתשהו
 הדובעל וירבחמ השולש םע דחי ,וכעב לפנ עשוהי
 םהינב לצא ץראב ורקיב ימאו יבא .(למשחה תרבחמ
 הפיחב הדמל ד״יה עבשילא תבה םג .1932 תנשב
 הפי תיברע הרביד םג איה .תודחא תופשב הטלשו
 אלמלא יכ ,םירמוא ויה םייברעה םינכשהש דע ,דואמ
 ויה אל ,ץראל־ץוחמ העיגה יתמיא םהיניע ומב ואר
 לש ונבל האשינ איה .ץראה תדילי הניאש םינימאמ
 שמישש ד״יה קינרברס השמ ׳דל ,םי׳צורקאזמ ברה
 אוה ונמזב .הנזופ לילגב הצינדורב ריעב תונברב

 .םילשוריב םיצולחה ינושאר ןיב היה

 תווח" םהב ןושארהש ,םירפס ינש איצוה ברה יבא
 .קושה ןמ רבכ הז לזאו דלי ינדועב םסרופ "ריאי

 ח״פרת תנשב םסרפתנ ,"לארשי םרכ" ,ינשה רפסה
 .םיינידמו םיינרות םיאשונל שדקומ אוהו קסנולפב

 הירפסב רקחמ ךרע יכ ,יל רפיס ץראב ורוקיב תעב
 אוה יכו םיארומאה תפוקת לע ןודנולב תימואלה
 יכ ,רבתסמ ךא .הז אשונ לע רפס איצוהל ןנוכתמ
 עודי אלו וז ותינכות תא לעופל איצוהל קיפסה אל
 םע דחי דבא רשא ,דיה־בתב לש ולרוגב הלע המ

 .האושה ימיב רבחמה

 טחושה אריפש לאקזחי ׳רו ,השמ שריה ׳ר ןיידה ,ןייטשנרוב ברה םע קסנולפב םידוהי תצובק
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 תינברה ימא לע םילמ המכ

 ,רנרל האלו .דשמ לארשי ׳רה תב ,לרפ היח ימא

 ־בו תלכשמ השא התיה איה .הללו .דקסנוקב הדלונ
 ¬רגה תוברתה יכרב לע הכנחתה םהה םימיה גהנימ
 הלהינ ,יטנגלא שובל לע תרמוש .דתיה דימת .תינמ
 ידכ השק הלמע איה .דואמ יטתסאו יתוברת תיב
 ¬רה םידליב תוריסמב הלפיטו ינדפק רדס לע רומשל

 םשור ונתיב השע דימת .םהב ךרבתנ תיבהש םיב
 .חפוטמו ססובמ תיב לש

 הקיפסה דוע תיבב הצורחה התדובע ףא לע
 םעפ אל .רפסב האירקל הדובעה תועש רחאל רכמתהל
 ימא .דתיה ,רוביצה יקסעמ יונפ יבא היהש םיברעב
 ־חשב העודי .דתיה התוריעצב .טמחשב ומע תקחשמ
 .הריפתו המקירב די־תכאלמב הנייטצה ףאו תיניי

 אל .דדועמו תוירוביצ תולועפב קלח הלטנ םג איה
 .התלוזמ התרזע תא העגמ

 תחפשמ ינב לע תודחא םילמ ףיסוהל דוע שיו
 ותבהא תעפשהבו ותעפשהב ונצראל ולעש ,ברה יבא

 :שדוקה־ץראל
 -רפכב "קלד" תרבחב דיקפ) ןמצייו ןורהאו היטיג
 ,למשחה תרבחב דיקפ) ןייטשנרוב םירמו הירא !(אבס

 קנאב להנמ) ,ןייטשנרוב הנשושו ןימינב ;(הפיח
 .(ןרס בר) ארוב הפיו המלש ;(אבס־רפכב םילעופה
 םאו .ליזארב ,וריינא׳ז הד וידב תיבגמה חילש היה
 םהיאצאצו יבא ינב לא םהיתוחפשמו הלא תא ףרצנ
 ¬פשמה לש לודג קלח לצינ ירה — ץראב םיאצמנה

 לש הכורבה ותעפשהל תודוה יצאנה תפותה ןמ הח
 ךותב תרוכה םהילע הלע ימאו ומצע אוה רשא ,יבא
 ¬יכה לוע תחת לפנ רשא לארשי תיב לש קלח ותוא

 .יצאנה שוב

 "לארשי פרכ" ןייטשנרוב ברה לש ורפסמ םיקרפ
 (ט״פרת תנשב בוקרטיפב ספדנ)

 "לארשי חצנ"

 םוקמב םימעה רבדמב ,דנש םייפלאכ ,דז דדונ לארשי םע

 םייחב ראשנ תאז לכבו הגנמ ול םייולת וייח ,תומלצו היצ

 םיאירב םייח ,אוה וצראב םע-ייח תויחל דוע הוקת ול שיו
 ןמז לכו יוד שרע לע לטומה שיאה ותוא ומכ ,םיישפחו
 םייח היחיו וגתיאל בושי יכ הוקת ול שי ,ופאב המשנהש

 הפוקתה תא ארקנ אל ןכל ,ץפח םהב שיש םייח ,םיאירב

 ,תופידרה תפוקת קר ,הדירי תפוקת םשב תאזה הארונה

 ,הזה םעל התימ ו״ח היפנכב איבת אל וז הפוקת םג יכ

 .םירחא םימע לש הדיריה תפוקת ומכ

 "ימע ימי ץעה ימיכ" ונושל תוחצב רמוא היעשי איבנהו

 :ץעה תנוכתל המוד לארשי םע תנוכת רמולכ (ב״כ ה״ס)

 אוהו ןליאהמ ורשנו ולבנ םילעה רשא תעב ףרוחה תומיב
 וליאכ הנומת ונינפל גיצי ,רופכו גלשב הסוכמו םורע ראשנ

 ועיגי רשאכ לבא הוקת לכ ול הספאו ,םלועה ןמ ףלחו רבע

 ותרדהב רדהתי ,ףרוחה תנש ,ותנשמ ןליאה ץיקי ,ביבאה ימי
 ירחא ,הזה םעה ןכ ,היחתל בשו םיחרפו םיציצב שבלתי
 ביבאה ימי ואובי ,ארונה ןואפקה ירחאו ךשוממה ףרוחה

 ¬בחכ חרפיו ותרדהב רדהתיו ,הטימרמ תגש ותנשמ ץקיו

 ץיצי בקעי שרשי םיאבה" היעשי הזוחה תאובנכ ,תלצ

 ,רמולכ (ז״כ ,ז״כ ׳שי) "הבוגת לבת ינפ ואלמו לארשי חרפו

 לארשיו ,וצראב בקעי שרשי םידיתעה םימיב ,םיאבה םימיב

 י״ע ,ותרות י״ע ,ודי לעו היחתל בשו ץיצי ,חרפי דוע
 לבת ינפ ואלמי םילודגה וילאידיאו תובגשנה ויתופיאש

 .הבונת

 "תיבפלא"

 תורצהו הכוראה תולגהש ,םינושארה ונירבדל רוזחנ

 ותמוק תא ופסכו לארשי םע ייחב תומש ושע תופוכתה

 ,םירדסה יאו ,םייטרפהו םייללכה וייחב םירדסה יאל ומרגו

 .תולגה תוכיראל םימרוגה םה לארשי םע ייחב םיררושה

 ייחבו דיחיה ייחב ,ונייחב םירדס השעג אלש המכ דעו

 םייחבו םיירמוחה םייחב ,הרבחה ייחבו ךונחה ייחב ,רובצה

 םייחל תווקל לכונ אל ,העושיל תופצל לכונ אל ,םיינחורה
 אוה הזה רבדו ,ומצע תושרב דמועה םע ייחל ,םיימצע
 לכ לש אתיב-אפלאה והז ,םע ייחב ירטנמלא יכה דומלה

 ךרד לעו) ,בוט תוארלו םייח בהואה ,םייח ץפחה םעו םע
 לארשי ינבמ שיא לכש םיחספ ילילבד רמול לכונ הצלהה
 ,תורחה םעטמ ,הנשב תחא םעפ םינפ לכ לע ,םועטל הצור

 םעטש רמול "רדס" ןכל םדוקמ םישוע ,הלואגה םעטמ
 םאו "רדס" שיש םוקמב קר םילוכי תורחה םעטו הלואגה

 .(הלואג ץאו תורח ןיא ,םולכ ןיא ,רדס ןיא

 לארשי םע תרצ תא הארו קוחרמל הפצש איבנה קוקבח

 זז יניא ,רמאו הגוע געו ,ויעמ ומה לובגו הצק ילב ןהש

 !ע״שבר "?!,ד הנא דע" :רמאו ׳ד ינפל ובל תא ךפשו ןאכמ

 הדוהי םג עשות יתמ ?לארשי םע לבסל ץקה היהי יתמ

 םע אלו התא הרות ןב אלה" :ה״בקה ול רמא ?םילשוריו
 תא ינעידוה רמאת ב״חאו ,תיב־ףלא חולב ךל בתכ ,ץראה

 ךרד תא עדוי ךנהו התא הרות ןב אולה ,רמולכ "ץקה
 םיעיגמ ןכ ירחאו תייב ףלא םידמול הליחתמש ,דומלה רדסו

 תא םידמולש םרט ויתה לא עיגהל ץא לבא ,ויתה לא םג
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 לכ לש תיב*ףל,אה תא םג דמל םרט לארשי םעו תיב־ףלאה

 לכ ךירצש ירטנמלא יכה דומלה תא דמל םרט ,םעו םע
 דמלל איבנה ךילע ,"תיב־ףלא חולב ךל בתכ" ,תעדל םע

 ■ףאושה םע לש םייחה רדס תא םדמלל ךילע ,תעד םעה תא
 תרוסמו ותרות פ״ע םיבוט םייחל ,םיימצע םייחל ,םייחל

 םהייחב םירדס תושעל דציכ םתוא דמלל ךילע ,ויתובא
 םעה השעי דשאכ ,ןכ ירחאו ,םיינחורה םהייחבו םיירמוחה

 קר זא "ץקה תא ינעידוה רמאת" ,וייחב םירדס ,דזה
 .ונימיב הרהמב ןימיה ץק לא לארשי םע עיגי

 ,ןויצ תביח תא םיארמה םירבד ינשב יתקפתסה :הרעה
 תולעל הכז אל ,ץראב רקיבש תורמלו ,ץראהו םעה
 ףיטה דימתש שיאש הידגרטה ןמ המכו .הב בשיתהלו
 אק אד לע ל״זח ורמא ז״עו .הכז אל ומצעבו השעו

 .אניכב

 (ץווקרקוצ) ינגד םהרבא

 ורוקרקוצ יכדרמ־עשוהי ׳ר ברה
 הנפילו הנגולג ,קצולפ י״ע קסליב תוליהקכ ד״באו בר

 םיקידצל תושפנ ןישוע ןיא"

 "ןנורכז ןה ןה םהירבד
 ■ (ה״ה ,ב״פ םילקש ,ימלשורי)

 ־לעמה־תבר ,דלוגד תוישיאו קידצ ותוא הכז אל
 לעו וילע רשאב ;תיראשו דירש וירחא ריאשהל םיל

 תבצמלו ןויצל םג הכז אל .תרוכה הלע ותיב ינב לכ
 לארשי רבקל וליפא םא עדוי םג ןיאו ,ורבק לע ןורכז
 הלא יא "קסנולפ רפס״ב הפ הלעא ,יתרמא ןכ לע .אב
 ראפל "רוכזי״ו די םושמ הזב אהיו ,ותומדל םיווק

 .התראפתו לוגדה ונריע־ןבלו ונתחפשמ

 ־רקוצ מ״יר ברה היה תוראפ־ברו לודג ןליא ןכא
 ותדלומ ריע קסגולפב ועזגו וישרשש ,ל״צז ןרוק
 תוליהק ןתואל עיגמו הנממ קחרה הטונ ופונו ויה
 עיגה ןהילא וא ,תונברב שמיש ןהב ׳ןילופב לארשי
 ¬נעה ותלועפו אלמה ונקויד רואית .תינויצה ותלועפב
 תודלות לע רפסב דבוכמה ומוקמ תא יאדווב אצמי הפ
 ¬ושה ינפלמש תונורחאה םינשה 30־ב ןילופב תונברה
 .ובתכיישכל ,תיתדה תונויצה לש הירוטסיהבו ,הא
 ¬וחתה ינשב הירופ תוליעפו שעמ יאלמ ,םיפי םיפד

 תומחלמ יתש ויבש הפוקתב אוה םשר ,הלאה םימ
 הנידמה ןילופ יבחרב קר אל ומש תא ומסריפש ,םלועה
 ןילופב תולודג תוליהקמ םנמאו .הל הצוחמ םג אלא
 ןלצא תבשל תועצהב וילא ונפ תיברעמה הפוריאבו
 הליהקמ וזכ העצהל םעפ הנענ םג אוה .תונברה סכ לע
 םלוא ,ודיב רבכ ויה הרשאו ןוכרד םג ,ב״הראב הבושח
 רתענ אוה ,הבזועל אלש ל״ז• ונמא תרצפה וילע הפקת

 .העצהה תא החדו הל

 .היה םש יעודי השעמ־ישנאו םידיסח עזגמ רטוח
 יפב ארקנש ,ל״צז םובמרוד הימחנ ׳רל דכנ ומא דצמ

 ריעה בר) תגלפומה ותודיסח לע "דיסח הימחנ ׳ר" לכ
 וילא הבושתב והנכמ ל״צז ןוסלכימ לאקזחי יבצ ׳ר
 ימ ,("גלפומה דיסחה״ב — ״רהציו שורית״ ורפסב
 רוג ידיסח ןקז ב״חאו ,קצוק ידיסח ידירשמ היחש
 ,ל״צז באז ןימינב ׳ר לש ודכנ ויבא דצמו .קסנולפב

 ילעב״מ ,לודג דיסחו גלפומ ןדמל ,ץינשארפב ב״וש
 ויתוכילהו ותקדצ יפלש ורמא וילע ,ריעבש ךיסירתה

 .םידיסח לש ר״ומדא ומצעב שמשל היה יואר

 אוה ףא .םדכנ לע םמתוח תא ועיבטה ולא וינקז
 םע דחי םלוא ,תגלפומ תונדמלו תודיסח וכותב גזימ
 ¬כשהב ןייטצה ,הפוריא תוברתב וילגר יתשב דמע הז

 תונושלב רובידבו בתכב הרומג הטילשבו תיללכה ותל
 הדיקש י״ע רקיעב ןשכרש ,ןתורפסבו תודחא הפוריא
 .קהבומ ירוטיר ןורשכב ןנוח ולאל ףסונ .ימצע דומילו

 םנכותב םהיעמוש תובל תא יבש וחקל וימואנו ויתושרד
 .םנושל תוחצבו הקומעה םתבשחמב ,דחי םג םתרוצבו

 םעונו ותוליצא ,ישיאה ומסק םע דחי ולא ויתונוכת
 ,ויעדויו ויריכמ לכ לע והובביח תוירבה םע ויתוכילה
 תונברה םלוסב הריהמה ותיילעל ול ודמעש ןה ןהו

 .תינויצהו תירוביצה ותדובעב םיבורמה ויגשיהלו

 ונורכז־חוכבו ולכש תופירחב רכנתה וירוענב דוע
 וכלהתה ימיבו ,ליגב ונממ יתייה קחורמ .ליגר יתלבה
 ןתואמ ,ותודלי תונש לע "תודגא" ןיעמ אבא תיבב
 םידוהיה לצא "אלפה ידלי" לע תורפסמה תודגאה
 "וידמלמ•,מו ל״ז ונירוהמ יתעמש תובר .הלוגה ירעב

 ¬ומיל תונשב דוע הלודגה ותונדקש לעו ותדמתה לע
 ־בו ותופירחב ויתובר תא ואילפה לע ,"רדח״ב ויד
 — ל״ז אבאל וצעי םמצעב םהש דע ,״ויתוישוק״

 תחקלו "םרדח״מ ואיצוהל — עודיכ ליגר יתלב רבד
 "דמלמ״ה .ותונדמלב םהילע הלועה "יבר" וליבשב
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 ,דלאווניימ ריאמ בקעי ׳ר ,"ת״פג״ל קסנולפב עודיה

 ,("דמלמ רעלאג רעד") "תרק״ה הנוכמ היהש יפכ וא

 תא וב םש אוה ותודליב רבכש ,ינפל ראפתמ היה
 .לארשיב ןואגו בר תויהל אוה דיתעש ול אבינו וניע

 ¬יעבו ותואיקב ,ותופירח לע וללהל ויפב םילמ ויה אל

 ,ומצעב "יבר״ה ,אוה .דומילל ברה ונוצר חוכ לע רק

 ¬חאה הרומשאב "ורועיש״ל וריעהלו אובל ליגר היה

 ןיב ,תונולחה יסירת לע הקיפד י״ע הלילה לש הנור
 רופכהו הרקהשכ ,ץוחב ךשוח דועב ףרוחב ןיבו ץיקב
 םק דיימ היה ,זירזה דימלתה ,אוהו ,תומצעל םירדוח
 ־תיב עטשרעדאפ" םאד) "ןשי״ה ד״מהיבל אבו יראכ

 ."ורועיש" תא דומלל ("שרדמ

 ¬לש תוליל ד״מהיבב דומלל םג ראשנ תחא אל

 — הרק םעפ אל ,עובשה לש ׳ה תולילב דוחייבו ,םימ

 י״ע ודומילמ דרטנ היהש — יל רפסמ היהש יפכ
 "אפיל" ,םהה םימיב קסנולפ לש םיעגושמהו םיפרוטמה

 ,הלילה עצמאב םג ד״מהיב תא םידקופ ויהש ,"לסיז״ו

 ,ריעצה לע םילפנתמ ויה םפוריט םהילע ףוקתבו
 םהידימ קמחתמ היה זלה ןכסימהו ,ד״מהיבב זא דיחיה

 .התיבה להבנו דחפנ ץרו ,ישוקב

 הרות ול תונקהל םיעצמא ךסח אל ה״ע אבא
 וחלש אוה קסנולפב ונעמל םיאתמ דמלמ ןיאב .תעדו
 ,ץינשארפב ב״ושה ,אבס לצא דומלל ךר ליגב דוע

 ם״ש דומילב חותינהו הקמעהה ךרד תא והנקמ אוהו
 ־תפש״ל תונמוזמ םיתעל םג ומע ואיבמ אבס .םיקסופו
 .תודיסחב וכרד תא דמול אוה ונממו ,רוגב "תמא
 אוה ךישממ ,אבא תיבל התיבה ןמז רחאל ובושב
 יבצ ׳ר ריעה בר לצא וידומילב "יאקסנולפ יוליע״כ
 דומלל אבא וחלש ןמז רחאלו ׳ל״צז ןוסלכימ לאקזחי
 היבוט ׳ר ןואגה ,ןי׳צוכוס הכומסה הרייעה בר לצא
 תנשב א״תב רטפנ) ל״צז ימויבט — גאטנטוג הדוהי
 ונחלוש לע דעוסו ררוגתמ םג אוה ולצא ,(ג״ישת
 ינשמ .תינבר הריוואב ולוכ ךכ י״ע אצמנו ,תועיבקב

 המלש ׳ר ןואגה ,השראוו ינבר ןקזמ םגו ,הלא ויתובר
 .תונברלו הארוהל ןכמ רחאל ךמסנ אוה ,ל״צז אנהכ דוד

 םע ת״וש ירשקב דמוע אוה ותוריעצב דוע
 ןוסלכימ לאקזחי יבצ ׳ר ובר .אטילו ןילופ ינבר ילודג
 ,"לאקזחי תיב" ורפסב הכורא הבושת ול דחיימ ל״צז
 ידימלתל") םיבורמ הליהת ירוטיעב והרטעמ אוה הבש
 17־16 ןבכ ונדוע .(״דכו רכו יקבו ףירח ,גלפומה

 םיינרות םיפסאמב םימסרפתמ רבכ ולש הרות ישודיחו
 םילשוריב ל״ויה ינרותה "ףסאמ״ב םג םהיניבו ׳םינוש
 הקניאוק צ״ב םהרבא ׳ר ג״הרה תכירעב הנש 19 ךשמב
 ,ד״ערת תנשמ ,"ףסאמה" לש ןורחאה ךרכב דועו ,ל״צז

 ףוסבל ןויצה םע ונממ הרות ישודיח םיאצומ ונא
 תמחלמ ץורפ תנש איה הנשה םלוא ."אובי ךשמה"

 ותעפוה ,םלועל אב קותינ .(1914) הנושארה םלועה

 ןרוקרקוצ יכדרזנ־עשוהי ׳ר ברה

 הכז אל חטבומה "ךשמה״הו ,תקספנ "ףסאמה" לש
 .דוע רוא תוארל

 "יחרזמה״כ תוליעפ.

 ¬ושארה םלועה תמחלמב ינמרגה שוביכה תונשב

 הפיצמ ןויצ תרושבשכ ,רופלאב תרהצה ןתמ םע ,הנ
 ברה םג ףרטצמ ,תובהלתה לש למ ןילופ ירע תא
 ד ודידי םע דחיב .תיביטקא תינויצ הלועפל .צ
 "יחרזמה" תורדתסה תא אוה דסיימ ,ל״ז ןירג םהרבא
 ויתועפוהו .•וירצמ םאונכ זא הלגתמ אוה .קסנולפב
 ןהכ קחצי ׳ר לש "שדחה" ד״מהיב תמב לע תוינויצה
 םצע .ריעב ערואמ תווהמ קסנולפב נ״כהיבב וא
 הימחנ ׳ר לש ץזכנ״ו הז ד״מיב שבוח לש ותופרטצה
 םיכלוה ויתובקעבו ,ריעב םשור השוע "יחרזמ״ל "דיסח
 ¬יסחהו םידרחה יגוחמו ד״מהיב ירוחבמ וירבחמ םיבר

 שד ׳םיאנק ודגנ ררועמ םג אוה הזב םלוא .ריעב םיד
 ¬ימאה ותודיסחו ותרות לבא ,וב עוגפל םג םיסנמ םהו

 .םתעיתרמ תית

 רניכו "יחרזמה" תודיעו לכל ריצ שמשמ אוה זאמ
 תנמזהל םג הנענ אוה .ליעפ לבח םהב חקולו ויס
 הלומעת יעסמל ןמזל ןמזמ אצויו "יחרזמה" זכרמ
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 ¬והיה תונותעב תובתכבו ,ןילופב םירע תרוש ינפ לע

 תובהלתהה לע רסמנ ןהה םינשה לש ןילופב תיד
 תצפהב ותחלצה לעו ,וירוקיבב ררועמ אוהש הברה

 .םינומהה ברקב יתד־ינויצה ןויערה

 ןואטבב םירמאמ תרוש םג םסרפמ אוה ןמז ותואב
 ¬יינעב /,יחרזמה" ןילופב "יחרזמה" תעונת לש ירבעה

 ןויצל םייואר הלא ךותמ .העונתה לש םייגולואידיא םינ

 ושעש ,"ונמצע לא הבושנ״ו "!ופרה" וירמאמ דחוימ
 .םיעמושה לע זע םשור םתעשב

 השקה המחלמהו הזעה תקולחמה הארמל"
 — םידרחה הנחמב םיגלפה ינש ברקב השוטנה

 יתשל ותוא הכפהש — ״יחרזמה״ו "י״זגא"
 הניא ןהמ תחא לכשו ,וז תא וז תוררוצ תוכרעמ
 הזחא תקולחמה תרעבתו ,ברק יעצמאב תררוב
 ונתאמ שיא ןיאו ,לארשי תיב תוניפ לכב רבכ

 — ״הז בצמב עיגנ ןאל עדוי

 ״!ופרה״ ותאירק תא בל באכב רמאמה לעב ארוק

 לכונ וב בהזה ליבש תא אוצמל ונילע"
 לכ תורמל ,הדובעב די ־יבולש תכלל ונלוכ
 ¬ה הרעי זאו ,ונברקבש םידוגינהו םילדבהה

 ."ונמע לש ותודחאל ליבותש םורממ חור ונילע

 (ב״פרת ןסינ ט״כ ,"יחרזמה")

 תובקעב בתכנש ,"ונמצע לא הבושנ" ורמאמב

 התושחכתהו "ןבלה רפסה" ללגב האבש הברה הבזכאה
 אוה ,ץראה ןיינבל היתויובייחתהל הילגנא תלשממ לש
 לע ינויצה ןויערה לש הריתיה ותונעשיה תא רקבמ

 ,"םימואל דסח" לעו םיינוציח תוערואמ

 ¬שיה הליסמה ןמ יוארהמ רתוי וניטנ הוב"
 ,׳ןוכשי דדבל םע, תויהל וניתודלותב השובכה הר
 תויחצנב הקזחה הנומאה תא ידמ רתוי ונבזע
 תא ונכלשהו ,וניאיבנ ידועי תומשגתהבו ונמע
 תורהצהו םירטסינימה תוחטבה לע קר ונבהי לכ
 אוצמלו ונמצע לא בושל ונילע .םיטמולפידה
 ,הווהב ונתדובעו רבעב ונכרד ןיב הזיתניסה תא

 .ונלש דיתעה תא תונבל ונילע הז דוסי לעו
 באשנ תימואלה ונתדובעל ץרמהו וועה תא

 וניחא ובאש ונממ רשא ןיעמה, ותוא ךותמ
 הכח המהמתי םא םג זאו /הערה ימיב םיתמומה

 ."רחאי אלו אובי אוב יכ ול

 .(ד״פרת ןושחרמ ב״כ ,"יחרזמח")

 רחאלו ,קסליבב ד״פרת תנשב ברל ורחביה םע

 תלבקמ ,הנפילב ג״צרת תנשבו הנבולגב םייתנשכ

 דמעומכ םוקמ לכב רחבנ יכ םא .השדח הפונת ותלועפ

 ויגשיהבו ויתולועפב אוה חילצמ ,"יחרזמה" םעטמ

 לדבה אלל ,ותליהק ינב לכ לע בבחתהל םיכרובמה
 םירהונ הרוצה תופיו ןכותה תואלמ ויתושרדל .הגלפמ

 ¬עפשה הלודגו ,דחאכ םיליכשמו םינרות ׳םיגוחה לכמ

 הינינעב קר אל הליהקל ןורטפו בא אוה .םהילע ות

 ללכל גאודו ןגמ םג שמשמ אוה אלא ,םיינחור־םייתדה
 םהש ,תונוטלשה דצמ םהיתולבסבו םהיחופיקב טרפלו

 אוה דורט יכ םא .ןילופב םהה םימיב םירידנ אל

 םיוסמ ןמז הנש לכב שידקמ והירה ותליהק יניינעב

 העונתה םעטמ םא ,תונוש םירעב הלומעת ירוקיבל

 לבקתמ אוה םוקמ לכבו ,תוימואלה תונרקה םעטמ םאו

 .הבר תויגיגחבו תובהלתהב

 תשילפו הינשה תימלועה המחלמה ץורפ םע דיימ

 ,הלודגה ותיירפס תא לילכ וסרה ,הנפילל םיצאנה

 הדגאבו הכלהב םיבורמה ויבתכ תא םג התא דחיו
 הליהקה ינב ראש םע חקלנ ומצעב אוה .סופדל םניבהש

 דחי םש הנעתה ,השראוול ותולג רחאל .היפכ תדובעל

 לארשי ׳ר ברה ונריע לש ןורחאה הבר ,ודידי םע
 רשקה .דחי םג שפנו ףוג ייוניע ,ל״צז ןייטשנרוב
 ,ריעצה ונב תועצמאב ןאכמ הליחתמ ותא ונמייקש

 חטשל ותבישי םע דחי רבעש ,קצלק תבישי דימלת

 רקי ריעצ םלעיה םע רהמ שיח קתונ ,יסורה שוביכה

 ־םיובלא היח ׳בג ,ונתחפשמ תב לש התודע יפל .הז

 ,"טייז רעשירא רעד ףיוא" רפסה תרבחמ ,סובמעראד

 אל ,השראוו וטיגב ןמזל ןמזמ ותוא האור ,רתיהש

 םעזה ימיב םג ישונאה ודובכו וחור זוע תא דבא
 ורבועב — הירבד יפל — םעפ ותוארב .םהה האושהו

 ריעצ י״ע תוירזכאב תפקתומ הנקז הידוהי ,בוחרב

 לע הבוגתכ .הדובכ תא אנקו ושפנ תא ןכיס ,ינלופ

 התאר ,תרפוסה ,איהו ,וילא ומעז תא ריעצה הנפה ךכ

 ףיוא") םד תתושו הכומ דלוה הז ירחאל דיימ ותוא
 .(43 דומע ,״טייז רעשירא רעד

 וילע תופסונ תועידי לכ ונל ןיא וז תודעמ ץוח
 ¬לנש םינושארה ןיב אוה היה העומשה יפל .ופוס לעו

 ותיב ינבמ .רמה וצק תא אצמ םשו ,הקנילברטל וחק
 .ה״בצנת .דירש ףא רומאכ ראשנ אל

 לש לוכשו ןדבא לע באכה לחלחמו בלה עמוד

 םלוכ םהו ׳הלוגב ונתחפשמ תרטע ,"ארפוש יאה"

 תמשנ דוע לכו .םדאלו ׳הל תורקיו תוליצא תושפנ
 ׳דעודמ״ו ׳ד המל" תלאשו םיעצפה ודילגי אל ונפאב חור

 .ונתחונמ תא ךירדהלמ לדחת אל

 וציאת לא יכבב ררמא ינמ ועש יתרמא ןכ לע"
 .(׳ד ,ב״כ והיעשי) "ינמחנל



 רגצמ .מ .א

 הניגנ לש החוכ
 ןישריה והילא ׳ר ןזחה לש ותומדל

 שדוקב ושמיש קסנולפ תליהקבש רבדה עודי

 בבחתה אל םהמ דחא ףא ךא ,םש־יעודי םינזח הברה
 ללוהמהו לוגדה ןזחה ומכ תאזכ הדימב רוביצה לע
 ."הקנילא" םשב לכ יפב ארקנ רשא ןישריה והילא ׳ר

 ¬והיה תובכש לכ לע שיאה היה ץרענו דבוכמ םנמאו

 .ותוישיא ביבס תונוש תודגא ומקרנ ףאו ריעב םיד

 יתעמש — םינמיהמ םישנא — ריעה ינקז יפמ

 ,ריעב הנושארה ותעפוה לע םיניינעמ םיטרפ םעפ

 .קסנולפב ישאר ןזחכ לבקתנ דציכו

 ריעצ רוחב עיפוה ,1906—7 תונשב ,םימיה דחאב

 יאבגה לע לאשו לודגה תסנכה־תיבב םירשע ןבכ
 !ידמל רזומ היה הארנ תינוציחה ותעפוהב .ישארה

 בחרו ךורא ליעמ שובל ׳תוכורא תורעש לדוגמ
 ¬ממה ןוירוטאברסנוקה דימלתכ) םיצצונ םירותפכ םע

 שקיב יאבגה לא ותונפב .שידייו תיסור רבדמ ,(יתכל

 ¬ורקה תבשב תסנכה־תיבב הביתה ינפל רובעל תושר

 ותשקב תא החד ,תנחוב ןיע וילע ףיעהש ,יאבגה .הב

 ומע ךלה ,זלה וב ריצפהשמ םלוא .םיסוסיה ילב
 וגיצהל תנמ לע הליהקה שאר־בשוי לש ותיב לא

 בישה ומע הרצק החיש ירחא .ומע ץעיתהלו וינפל

 רוניכ האר ,תכלל ותונפב .םקיר ותשקב תא אוה ףא

 שקיב .שאר־בשויה תרידבש תוריקה דחא לע יולת

 תא וב ךפשו ודיל רוניכה תא לטנ ,תושר ריעצה

 םשור הריאשהש ,שגר תאלמו הגונ הניגנב ובל־ירמ
 םק ןגנל ותולככ .תיבה ישנא לכ לע החמיי לב

 לאקזחי יבצ ׳ר ברה תיב לא ומע ךלהו הליהקה ר״וי

 תא ודצמ שקיבו ברה ינפל וגיצה ,ל״ז ןוסלכימ

 ברה .תבשב הביתה ינפל רובעי ריעצהש ותמכסה
 ויתורעש תא חזגלו וידגב תא ףילחהל וילע הוויצ

 .ותמכסהל יאנתכ

 הרעסב להקה בל תוא שבוכ הקנילא ׳ר

 הביתה־ינפל תבש־לילב "הקנילא" רבע םנמאו

 שבכ דיימו ,הפל הפמ אלמ היה רשא תסנכה־תיבב
 תא םייסל קיפסה םרטב .םיעמושה בל תא הרעסב

 ׳ר לש ולוק עמשנ רבכו ,"תבשה שדקמ" הכרבה

 ¬חאו !בוט לזמ ,הלהצב ארקש ל״ז ןידג רודגיבא

 תא ופיקה םינומה !ןמא ,רוביצהמ םיבר ונע ויר

 עמש .תושגרתהבו תויבבלב והוכרבו ריעצה ןזחה

 דע ,ריעה יקלח לכב הרהמ שיח חפנ ותליפת
 רקוב תונפל 4—5 תועשב םישנא ומיכשה תרחמלש
 הליפתה תועשב .תסנכה־תיבב תומוקמ סופתל ידכ

 תושפנ תנכסב הכורכ תסנכה־תיבל הסינכה התיה
 תלהנה דיימ הסנכתנ ק״שצומב .ברה קחודה תאפמ

 .ריעב ישאר ןזחכ ותונמל דחא הפ הטילחהו הליהקה

 השא םש אשנ ,היסורב ודיעל רזח המ ןמז ירחא
 ותנוהכ תונש המכ ךשמב .קסנולפב ותרשמל בשו
 םש ול שכר ,הבוט הלהקמ ךירדהלו ןגראל חילצה

 .םיבר םיצירעמו םידידיו בוט

 ¬הו ונריעב האנקתה הבורקה ץינשורפ תליהק

 ,קסנולפב לביק רשא הלאמ םיבוט םיאנת ןזחל העיצ

 דמעמ םש קיזחה אל אוה םלוא .םשל רבע אוהו

 ־תיבב" ישאר ןזחכ לבקתנו השראוול רבע ,ןמז הברה
 חרפ דע לודג דובכב םש ןהיכו "קי׳זונ ש״ע תסנכה

 .הנושארה םלועה תמחלמ

 היסורב רשא למ)ה ריעב היה המחלמה תונשב

 ןילופל םיסורה תשילפ םע .וידלי ינשו ותשא םע
 ,לאשו ןידג רודגיבא ׳רל קרבמ חלש ,1920 תנשב

 לביקש רחאל .קסנולפל ותחפשמ םע אובל לכוי םא

 דעומה־לוחב ותחפשמ לכ םע אב תיבויח הבושת

 םידודנהו בערה ,הכפהמה ,המחלמה תונש .תוכוס
 .ונמז ינפל ןקדזנש ,שיאה לע םמתוח תא ועיבטה

 ־גילא" לש ואוב לע העידיה יכ ,ןייצל ןיינעמ
 החמש הררועו הבוט הרושבכ רהמ שיח הרבע "הק
 םנמאו .ריעב םידוהיה יגוח לכ ןיב הראתל ןיאש

 ינבו אוה ולבקתנ תובהלתה הזיאב ראתל השק

 תא ריכהל היה רשפא יא םיימוי ךשמב ז ותחפשמ
 םיבערו םיעורק םידגבב ועיגהש .ותיב־ינבו ןזחה
 הבידנ דיב םישנא ואיבה הנפו רבע לכמ הצחמל
 ץרענה ".דקנילא״ל הרקוה-תואכ ,החפשמל בוט לכמ

 ...וירוענ דסח ול ורכזש

 םיראסכו השראווב ןזח

 רבע תוכוסה גח לש תרצע ינימש םויב ,ןכאו
 ־יפת״ב דוחייב ויעמוש תא ביהלהו הביתה ינפל בוש
 הניכהו הלהקמ ןגריא ריעב ותוהש תעב ."םשגה תל
 טבש שדוח שאר ברעב .ךטק רופיכ םוי" תליפתל
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 המכ ירחא .אשידק הרבחה לש הלבוי ןויצ םע רשקב

 ,השראווב "יניס" תסנכה־תיבב ןזחכ לבקתנ םישדח

 ¬יבקב רוגל רבעו םייתנשל בורק החלצהב םש ןהיכ

 .סיראפב תוע

 ינפל רבעו הליהקה לש ןזחכ הנמתנ סיראפב

 ףסונ .ןילופו היסור יאצוי לש תסנכהדויבב הביתה

 ¬במכ "טנייה רעזיראפ" ןותעב תועיבקב ףתתשה הזל

 .הינשה םלועה תמחלמ חרפ דע ילאקיזומ רק

 השראווב "טלעוו םינזח" ןותעה זירכה 1928 תנשב

 "ךמוקממ" ,תבשל תירחש לש השודק רוביחל תורחתה

 ¬תהב ופתתשה םירבחמו םינזח הברה .הלהקמו ןזחל

 רמ ןזחה הכז ןושארה סרפב ךא תרכזנה תורח

 הבוטכ הנייוצ רשא "ךמוקממ" ותריצי דעב ןישריה

 .רתויב

 ..."קיד׳תרצי התא"
 • רח : — ז

 השראווב תונוטיסב ליטסכטה ירחוס ויה ,עודיכ

 ,הקסנקשיצנארפו יקבלאנ ,השנג תובוחרב םיזכורמ

 בוחרב "יניס" תסנכה תיבב םיללפתמ בורל ויהו

 התא" תבהלנה הליפתה תעפשה תובקעב .א2 יקבלאנ

 הצופנ ,שדוח שאר תבשב ןישריה ןזחה יפמ "תרצי
 ,הרוחס לעקיטשא ליוו ךיא :םירחוסה ןיב ארמימ

 ..."קיד־תרצי התא" ןייז לאז׳ס רונ

 תורידנ תולוגסב ןישריה והילא ןייטצה ןכאו

 הרוטארלוק ,ךר יריל ןוטיראב לוק ולוק ךמאכו ןזחכ

 לעבו הקימעמ תילאקיזומ הלכשה לעב ,תחתופמ

 ־ורפמיא ,םהיגוסל הליפתה יחסונב יקב .תחאכ שגר

 עצבמו תרומזתלו הלהקמל תוריצי רבחמ ,רוטזיב

 .םעט לעב

 תוברה םינשה תורמל ,וישכע דועש ,ןייצל יאדכ

 ¬ועמש רשא הלא יפב שיאה ץרענו רוכז ,ופלחש

 הליפתה ירישו תוניגנמה תורוכז דוחייבו .םעפ וה

 -קמב רישל םהימי־רחשב וכזש ,וידימלתמ הלא בלב

 ¬בש (קינטולב) ןופיסוי לאקזחי רמ םשארבו ,ותלח

 .ןייטצמ טסילוס רענכ רש ונמז

 ומכלב רזעילא

 תכל עינצמ ןדמל
 ןמכלב לאקזחי ׳ר לש ותומדל

 ¬עלו ,תווצמבו הרותב ובורו ושאר עוקש תויהל

 וז — םויה ךשמב םייוסמ ןמז הזה םלוע ינינעב קוס

 לבא .רבדב אלפ לכ ןיאו ,קודא ידוהי לש ותנוכת
 עגרל ףא חוכשל אל ןמזב ובו ,רחסמב קוסע תויהל

 ןווכמ תויהל ךירצ ךכל — ארובה לש ויתווצמ תא
 עיבהש ןויערה והז .לארשיב רשכ םדא לש ולמע

 .ויכרדב תכלל וינב תא ךניחש ןמזב ׳תע לכב ,אבא

 אוה .הזה רבדה שגרומ היה ,אוה ותוגהנתהב ,ןכאו

 ¬ימשל ןחבמ םוי אוה "רצקה יששה םוי״ש רמוא היה

 לח הזה םויהש ןוויכ ,ינוונח ידוהי לצא תבשה תר

 ¬ונחב ןוידפהו ,םירצונה לש דלומה־גח ינפל דימת

 ־תורנה תקלדה ןמזו לודג אוה םידוהיה לש םהיתוי
 םידמוע םייוגהש ןמזב אקווד אבו שמשממ תבש־לש

 הריכמה תא קיספהל םיכירצ זאו םהיתוינק עצמאב
 גהנ םנמא ךכו .שדוק תבש ללגב ,תונחה תא רוגסלו

 םילמב ותונחמ םינוקה תא שרגמ היה אוה .אבא

 ¬הש ןוויכ םכל וכל) "טבש שוי וב ,ה׳צ׳זדיי" :הלא

 .(העיגה תבש

 הפיפכב תוכרו תונזגר תורד ויה אבא לש ובלב

 יניינעב בבל־ךרו ,דימשד ילימ יפלכ היה ןזגר :תחא

 הלדבהה ןמז תא רחאמ וידלימ דחא היה םא .ןילוח

 -תריטס לבקל היה לולע ,תבש־יאצומ לש םוכה לע

 םע תבשל גהונ היה ,ךדיאמו .אבא לש ודימ יחל
 קיחצהלו ,אה לעו אד לע םתא ץצולתהלו וידלי

 גהונ לשמל היה ךכ .ןילוח־תוחיש ינימ לכב םתוא

 ,הלילב אובל רחאמ היהש ,וידלימ והשימל דיגהל

 בריס תופייע בורמו ולויטמ וא וקחשממ עגיו ףיע

 החוראה לע רתוול שקיב ,ברעה־תחורא תא לוכאל

 :ול רמואו וסייפמ היה אבא זא .ןושיל ףכית תכללו

 והזיא" לש הנשמב שוריפב בותכ אלה ,ידלי ,ןכ אל

 הניש :ושוריפו ...לכאנ רוכבה ןתליכאב הנש :ךמוקמ

 .ןושיל ךכ רחאו ...לוצאל םדוק ...הליכאו

 .אבא לש ויפואב ,דתיה העובט תווינעה תדימ

 תא רמגש ירחא .םילכה לא אבחנ דימת ,דיה אוה

 ילבמ ,יאשחב קלתסמ היה ,וידימלתל וקרפ ןוניש

 דחא .םיברב הרות ץיברמה אוה אוהש וב ושיגריש
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 ריעבש הלודגה "הבישי״המ התיבה רזחש ׳וידלימ
 םישידקמ "הבישי״בש אבאל םעפ רפיס — קוטסילאיב
 ,"תודימהו רסומה" תרות דומילל םויהמ רכינ קלח

 תדימ״ב לשמל םש םתשדיח המו :ותוא לאש אבאו
 ןמ חורבל שיש ,ונשדיח :ול הנע הלהו ,"תווינע
 אבא הז לע ...וירחא ףודרי דובכהש ידכב דובכה
 אבחהל עדוי ינא ,ףודרי אל אוה ירחא :ול רמא

 .אצמי אל אוה יתואו תורתסנ תונפב

 םידימלת דימת ול ויה ותנקז דע ותורחש ימימ■
 ¬קותשמו ׳ודומיל תטישו ןונגסה תא םיצירעמ ויהש

 שיגדמ היה אוה ."דומלת״ב וירבסה תא עומשל םיק
 ונחנא :רמוא היה אלא ,דמלמה אוה אלש ,דימת
 וטושפ וינעה תא ןיבהל םילדתשמו אתווצב םידמול
 אלו יכונא תופירחו לופלפ לש שיא אל יכ ,ועמשמכ
 .תוטשפב ארמג ףד ןיבהל טושפ אלא ,ונרצונ תולודגל

 :םירמוא ויה .תפומל יגוגדפ ןורשכ ול היה

 בר יבד יקדרד וליפא ,ארמג ףד דמול לאקזחי ׳רשכ
 ותוא לואשל וילא אב והשימשכו .ותוא ןיבהל םילוכי
 תוישוק לע תובושת :רמוא היה ,דומלתב אישוק וזיא

 לע ונינש רובענ ,ךכב ךנוצר םא לבא ,עדוי ינניא
 .טשפ יפ־לע הב םיניבמ ונחנאש המ הארנו היגוסה

 לאושה היה ,ןינעה תא ורמגש ירחא ,בור יפ לעו
 רבסומ רבדהו הילאמ המלענ הישוקהש ךכב הדומ

 .לכה ול רורב וישכעו ורקיעמ

 אוה .הצרא תולעל ףואשל ליחתה ויתונש ףוסב
 ¬זעב .לארשי־ץרא בושיי תווצמ תא דואמ בישחה

 תנשב חילצה ,םייחל לדביי ,ףסוי ׳ר ,ורוכב ונב תר
 ¬שורי ק״היעב אקווד ןכתשהלו הצרא אובל ז״צרת

 ¬ימלת גוח ףכית ול אצמ םירעש האמ עבורבו .םיל
 ותנקז תורמלו דומלתב ותואיקב תא וצירעהש ,םיד
 ימוי ףדו רקובב רהז יקרפ םהמע דמול היה ותבישו

 .ברעב דומלתב

 ,ותמשנ תא איצוהש ינפל ,םינורחאה ויעגרבו

 ירבד ויתפשב למלממ אוהש ותוא עומשל רשפא היה
 .תוליפתו הרות

 לש ורכז יהי .ה״שת תנשב ומלועל ךלה אוה
 !הכרבל קידצ

 ץראווש לראק ר״ד

 וקדוב ףסוי רייצה
 (םילשוריכ 16.7.1940-כ רטפנ ,ןרסנולפב 27.8.1888-כ דלונ)

 -ונמאה ותריציו ונמז םדוק תמש ,וקדוב ףסוי

 תבר תיתונמא תוישיא היה ,הקספנ עצמאב תית
 הריתי תובישח ול העדונש הריצי חוכ לעב ,תונורשכה

 .הלוכ תידוהיה תונמאה ןעמלו לארשי־ץרא ןעמל
 רצוי ,םילכה לא אבחנו עונצ םדא היה ועבטב
 ןמא לש םינפ דימעה אל םלועל ,םירדח ירדחב
 ¬יצמב בשחתהל הטונ היה דימת ,םתס ילאידיאו ינואג

 ,םירבד הברמ רשאמ ןקתש רתוי ,תוילאירב ,תוא
 ¬יחל תחתמ לבא .דסח ברו חונ רשאמ ןדפק רתוי

 ץרמ הב וססתש ,תדקוי שפנ הרעתסה וז תוינוצ
 תונמאה לש םילענה םידיקפתל תורסמתה ,ץמאמו
 היוצמ יתלב תינחור תעמשמ ,תימצע הברקה ידכ דע
 ותוא וריכהש ויה םיטעמ קר .הרוהטו הכז הבשחמו

 .ובל רוגס תא חתפ םידיחיל קר יכ ,האלמ הרכה

 קרו ,תבשחמ תכאלממ ,תונמואה ןמ אב וקדוב
 חילצה דימ .תיפרגה תונמאה תועוצקמל הנפנ ןילרבב
 ללכב ינחורה וכוניחש ,ולשמ דחוימ ןונגס חתפל
 הגיזמ :ךכל דחוימב ורישכה טרפב ידוהיה וכוניחו

 .תינרדומ תיתונמא הריציו תידוהי תרוסמ לש

 תא והומכ ןיבהל קימעה אל וינפל ןמא םוש
 ¬דרנ ויהש ,םידוהיה לש םיירוטיעה־םיילמסה םיכרעה

 אבש דע ,םימתסנו םירתסומ טעמכ ונשפנב םימ
 שדחמ הליגש אוה .םישדח םייחל םריעהו וקדוב
 רציש אוהו ׳הפיה ידוהיה רפסה תא יש ונל איבהו
 תרשוגה םירפס טושיק לש תינרדומו השדח הרוצ

 .תושדחה תופקשההו הקיתעה חורה ןיב רשג

 דמה םידוהיה םינמאה ןיב ןושארה אוה וקדוב
 .ינויח ןכות ול םישמשמ למסו טושיקש .םיינרד
 תונויער לש עפש עיבהל ול ןתינ דחוימה ונורשכב

 ¬מא ילעפמ רוצילו גתו ות לכ לש לולכשבו קוידב

 ונייוצי ולש תויצרטסוליאה ירוזחמ דצב — תונ
 — דחוימ יסופט ןונגס ורציש ,״תפסמ״ וירויצ
 ¬תפתה ךותמ ,ץע ךותיחבו תשוחנ ףוישב ,טירחתב

 .תיבקע תומדקתהו תדמתמ תוח

 ותריציב ריבכהו אילפמה וקה .וז תויבקעב ,ןאכ
 ,ןקיפרגל ךפהנ יאשקמה .וקדוב ןמאה לש תיללכה
 רבוע אוה ןכ תחאו טרחב הליחת וחוכ תא הסנמה
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 ויבא תנומת דיל וקדוב ףסוי

 ללכושמ עוצבב תוריעזה תוינבתה ןמ .ץעה ךותיחל
 םיבחר הריצי ילעפמל טאל טאל רבוע אוה קדו
 לא תיבקעה ךרדה הליבומ ןאכמו ,רתוי םישפוחו

 .תורייצה
 הליחת :ותטישל ןמאנ ראשנ אוה וישכע םגו
 תא הסניש דע ,תונמאבש יתונמואה דצב ללכתשמ אוה
 הנותנ ותעד ןיא .םיימצעה ויתונויער תא אטבל וחוכ
 ;ןהלש קרבב איה ןתעפשהש ,תולודג תונומת םוסרפל

 אוה רצוי .םירבדה תוהמ ךותל רודחל אוה הצור
 ,תימינפ תוקמעתהו הנכ היווח ךותמ תונמא ילעפמ

 ךרדה תא עדויו ויתוחוכב חטובו ןתיא םדא קר רשא
 .רוציל לגוסמ ,וקדוב ומכ ,וינפל רשא

 ןורכזה תכורעת םע
 לומגל ומצעל ונתוכנ תיב האור השודק הבוחכ
 וקדוב ףסוי ןמאה םע ,תמא לש דסח ,ןורחא דסח
 זאמ — תונורחאה םינשה ךשמב דמע רשא ,ל״ז

 הכרענש ,וקדוב ףסויל ןורכזגז תכורעת לגרל בתכנ•
 .1940 תנשב ,םילשוריב ״לאלצב״ תוכנה־תיבב

 ¬ועה תוצק ינשב ידוהיה לרוגה ייח וילע ורבע

 תידוהיה ותרייע ךותמ .ץראבו הלוגב .:ידוהיה םל
 תיאפוריא תוברת לש הביבסל עיגמ אוה קסנולפ
 ולגתנ ןאכו ,ץראב דתי עוקתל רבע םשמ ,תיברעמ
 רוקמ שמשל םילוכי ויהש ,םישדח תוחוכ םואתפ וב
 — ונצראב תונמאה ייח ליבשב תדחוימ הכרב לש

 ותריציו וייח ליתפ תא ףטקו תוומה אב אל וליא
 .תעו ןמז אלל

 ומצע ךרע תרכה תא טילבה אל הצרא אבשכו
 תוחוכ םישורד ןאכש ,הליחתכלמ עדיו ןיבה :ותלוכיו
 הצר אל .ןקלחב תוחתופמ יתלב תוחנה ,םישדח
 ויתוריציב םג םא יכ ,תולגה ןמאכ וכרד תא ךישמהל
 ¬יעצה תודהיה לש תינחורה היחתל יוטיב ןתיל הצר

 רדבמ ,תישארבמ .לכה ,לוכיבכ ,ליחתה בושו .הר
 לש טרפו טרפ לכ םירייצה ןורפע תועצמאב ומצעל
 החלצה לע תעדה תא ןתיל ילבמו ,השדחה הביבסה
 — ולשמ הכורעת ץראב .גיצה אל םעפ ףא — תינוציח

 ¬כמב סופתיש דע ,תידוסי הנכה ןנוכתמו ןנובתמ ליחתה

 .ולשמ תילארשיצרא תורייצ הגרדהב חתפל ידכ ,לוח
 בחרנ רכ וינפל חתפנ ןמאכ תימצעה ותריצי דצב
 ץראב ותלועפ תונש שמח ךשמבו ,תדחוימ הלועפל
 ודסימ היה אוה .םימיוסמ םיגשה הב גישהל קיפסה
 ¬אל דיחיה רפסה־תיב ,"שדחה לאלצב" לש ולהנמו

 רצמ יתלבה ויתולוגס ול ודמע ןאכ ,ונצראב תונמ
 ¬כטה ותרשכה ,ותריציב תויבקע ,תינחור תעמשמ :תוי
 םילודגה ויתונורשכו ובש תוירחאה שגר ,תינדפקה תינ

 .ןגראמכו גוגדפכ

 לכ .וקדוב לש ולעפמ ולוכ אוה "שדחה לאלצב"
 השעמ םה ולולכשו ותמקה ,רפסה־תיב לש תינבתה
 ,ריעצה רודה יליבשב תפומל הרומ שמיש אוה .וידי

 תבשוחמ תונדפקב ,רעונה בל ךותל רידחהל עדי אוה
 ־אה הריציה יפלכ תוירחאה שגר תא ,הנובת תאלמו

 .תיתונמ

 םעה לכל ,ץראל דבא ; רפסהדויב םתיתנ תעכ
 .תונמאה הדשב רתויב םילועמה וימחולמ דחא ,ידוהיה

 ¬בעה תונמאל דחוימ ילמס אשונ שמיש וקדוב
 דבוע םא יכ ,ןכפהמ אל ,הוההו רבעה ןיב ךוותמ ,תיר
 וכרדב םימת ךלוהו עונצ ,ויתוחוכב חטוב ,ןקתש
 .תושדח תורטמ תארקל ביתנ לולסל תנמ לע ,ולש

 *וקדוב ףסוי לש

 לאלצב" רפסה תיב ,חא־דסומ שארב ,ה״צרת תנש
 .ל״ז ץש םירוב .פורפה לש ודוסימ אוה םג "שדחה

 בשי רשא ׳ץראווש לרק ר״דה ,תונמואל ירבח
 ,הנש םישולשכ ךשמב חונמה ןמאה םע תחא הציחמב

 .וקדוב לש ותונמא לעו ותוישיא לע ותמישרב דמוע
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 רבד תא ,ינא ישפנלו ,ונתוכג תיב םשב יתרש ינא
 תעב יתאבו ,התכירעבו גולטקה רוביחב הכורעתה
 ¬תפמ םייחב רשא ,םדא ייח םע דחוימ עגמב לופטה

 — ןורחאה םוכיסה תעב קרו ,םהל םיטעומ הכ תוח

 התאו ךידיב םינותנ וליאכ םה ירה — תוומה םע
 -בבלל האורו שפנבש םייובח םירותסמ חתופ

 שיאה דומעב ,וקדוב ףסוי םע ופטקנ םיירופ םייח
 ־ישק ינפב ,ודיקפת רקיע ינפב םינפ לא םינפ
 לועה תא ומצע לע סימעהל הברה רשא לככ ;ודיקפת
 שדחו ,שדוחמ דסומ תלהנהש תוירחאה־אלמ ׳ירובצה
 תויתונמאה ויתוריצי ותחפ ןכ — תבייחמ ,דחאכ
 םינמא לש םדיתע ינפב ומצע לטיב אוה ,וכלהו
 הבוח ןכלו ,דיתעבש םייפכה־לעופ ישנא לש ,םיריעצ
 הב רשא ׳ותריצי תא רוכזל ונילע תלפוכמו הלופכ
 בבוח שיא לש לודגה ץמאמה םג ,לכל לעמ טלוב
 הכאלמ לש ראותה דובכ תא הכאלמל בישמו ותונמוא
 םיפדב דחוימב טלובה רבד ,תונמא המע שיש היקנ

 .םיריעזה הלאב — דוחייבו ,ולש םייפרגה

 ־גולטק רסוח לש ישוקב יתלקתנ גולטקה רובחב
 היה גולטקבש ןויכמו .הריציה תונש יפל הריצי
 ידוהי רענ לש וכרד תנומת תא בוש םיקהל ןוצרה
 ,הרות אצת םהמש םיינע ינבמ ,רצה בוחרה ירענמ
 ¬סורטר ךרדב ותריצי תא עיצהל חרכה ימצעל יתיאר
 יתחרכוה םעפ אלו .יגולונורכ רדסב — תיביטקפ
 תעד לע תרחא וא וז הריצי ,תינונגס הניחבמ ,עובקל
 .ןונגסה דבלמ םירחא םיכומס יל ויהיש ילבמ ימצע
 העיבק יפל יתגהנ (1925) תתא תונומת תצובקב ,ןכא
 יתעדל ,המידקהו ןמז רחאל המשרש חונמה ןמאה לש
 ¬ונגס הניחבמש דועב ,תודחא םינשב ,ןווכתמב אלש

 רחואמ ןמזב ,ינמודמכ ,וז הריצי תפוקת הלח תינ
 .1933—1932 תנשב ךרעב — הזמ

 םעמ וז הכורעתב דרפהל יל אוה ביאכמ שגר
 ותולעב ,הינאה ןמ ותדר םויב רשא ,וקדוב ףסוי
 ימי יכ יתיווק .בתכב המח הכרבב ויתלבק ,הצרא

 -ונמע ול ונוכנ םיבר הדובע

 .ןיחכתשמ אלו — ןידבאד לע לבח

 סיקרנ .ס

 :וייחב םיכיראת

 .ןילופ ,קסנולפב דלונ .טסוגבאב 27 .1888

 .ןי׳צו׳צש תבישיב .1901

 .הנליווב רויצל רפסה תיב .1905

 רפסה־תיב לש ברעה ירועש דימלת .ןילרב .1910
 .יאשקמ .הכאלמל

 תכאלמל ןואיזומה די לעש רפסה־תיב דימלת .1911
 .ןילרבב תונמאה

 .טירחתב קורטש לש ודימלת .1912

 .רויצה תישאר .1924

 .לארשי־ץראל הלע ילויב .1933

 לאלצב" תונמואלו תונמאל רפסה־תיב להנמ .1935
 ."שדחה

 חותינ רחאל רטפנ — זומת ׳י — ילויב 16 .1940
 .םילשוריב

 .הילטיאו תפרצ ינפ לע תועסמ

 .ןילרבב ךויסצס״ל רבח

 :הילדמ לביק 1939 תנשב
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 ויתוריצימ
 רשא וקדוב תוריצי לש גולאטאקב
 תוכבה תיבב וודכזה־תכורעתב וגצוה
 ךומס ,1940 תבשב לאלצב ימואלה
 ¬צומ 239 וללכב ,רייצה לש ותומל

 -יטוטרש ,ןבא-יספדה ,םיטירחת :םיג

 ־יר ,תשוחב-יפויש ,ףע-יכותיח ,ריג
 ןמש־ירויצ ,טע-יטוטרש ,םחפ-ימוש
 ,ץע יבג לע ןמש ,(1924 תבשמ לחה)

 -יעבצ ,ןורפע-יטוטרש ,לטסאפ־ירויצ

 ערתשמ םתריצי ןמזש — ב״ויכו םימ
 1911 תבשמ) הבש םישולשכ יבפ לע

 תא ובא םיבתוב ןלהל .(1940 דע
 ,קסבולפ איה ןאשובש תוריציה תומש

 תובמאב וידעצ תישארמ דוע רשא
 :רייצל הארשה רוקמ תשמשמ איה

 ו912 תנשב

 ;(טירחת) קסבולפב קושה רכיכ .1

 ;(טירחת) קפבולפב תורבקה-תיב .2

 1913 תנש

 ;(רק טירחת) קסבולפב ףוב הארמ .3

 -יטוטרש) קסבולפב שדוקהךורא .4

 ? (ןורפע

 1914 תנש

 ;(טירחת) קסבולפב תורבקהדויב .5

 1915 תנש

 — טירחת) קסבולפב קושה רכיכ .6

 ;(דיתעב ותשאל ןמאה תשדקה

 1917 תנש

 ;(ןבא ספדה) קסבולפב תסבכה-תיב .7

 ;(ןבא ספדה) קסבולפב שרדמה-תיב .8

 1920 תנש

 ;(ץע ךותיח) קסבולפמ ידוהי .9

 ;(טירחת) קסבולפב תסבכהדויבב .10

 1928 תנש

 ;(ןמש) קסבולפב תסבכ-תיב .11

 ;(ןמש) קסבולפב רצח .12

 1931 תנש

 .(ןמש) קסבולפב תיב .13

 ¬מב ןייצ ןמאהש תוריציה ןה ולא

 ךא .קסבולפמ חוקל ןאשובש דחוי
 ¬שע דוע גולאטאקב תויוצמ ןדבלמ

 ןאשוב יכ רורבש ,תורחא תוריצי תור

 רבד יכ םא ,קסבולפמ אוה ףא חוקל
 איבב המגודל .שרופמב ןייוצ אל הז
 גוסה ןמ תובומתה תומשמ קלה קר

 ידוהי ,רייצה לש ומצע-תבומת :הזה
 ;(1916) קש אשוב ידוהי שאר ,בשוי ןקז

 ; (1916) קש אשוב ידוהי ; (1915 תגש)

 ¬פלש ,חספ לש הדגהל םירוטיע 14

 ואצומ-סוקמב םרוקמ םהמ קלח תוח
 םירויצ 12 ;(1917/1916) רייצה לש
 תיב תבחרב ,בוחרה יווצקב ,יברה לצא
 ;(1921) לוחה-תומי ,תבש ,תסבכה

 /1918) םיידוהיה םיגחה יאשוב לע

 ¬לג ,ןקז ידוהי ,הבקז הידוהי ;(1919

 ¬וכ שבוח ידוהי ,םידוה ,הגאד ,דומ

 ידוהי ,םותי ,ומכש לע קשו ידוהי ,עב
 ; (1920) דועו הרותב קסוע ,בוחרב

 תלבק רחאל ,ישיש-ליל ,תבש-ליל
 העשת ,רבכה למהרבא ,הגאד ,תבש
 םירויצ יבש) ידוהיה בוחרה ,באב
 ,שרדמה-תיבב ,הרייעה קושב ,(הז םשב

 ,שרדמה תיבב ,תוצח ,ומצע תבומת

 ,יבלופ ידוהי ,ןילופב תידוהי הרייע
 ,םידדוב ;(1922) דועו הרותב קסוע

 תשרפ לע ,תבשה יכרצ ,ארמגב ןייעמ
 ¬יעה רשעדועשתמ קלחו לבס ,םיכרד

 יבאוש ;(1923) קילאיב ירישל םירוט
 תובצמ קקוחמ ,קושה רכיכב םימ
 םשב תובומת יתש) םימדבאוש ;(19'24)
 םיבקז יגש ,שרדמה-תיב ףס לע ,(הז

 רקוב םע ,דימתמ ,לבס ,ירוה ;(1925)
 דדבל ;(1926) ןולחה די לע ,למעל
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 *זיוהנייטש) ינבא םחנמ

 םירדחו םידמלמ

 םיבוט ויה הב םייחה ,הפי ריע התיה קסנולפ ריעה
 הררועו הכמתש תונושארה ןיב .דתיה ונריע .םיססותו
 לארשי־ץרא ןעמל ףסכ הנתנ רשאו תונויצל הידוהי תא
 .ץראל החלש םיבוטה הינב תא םג אלא ףסב קר אלו

 ילעו ,יחוכ יפל הז ןיא הלאה םירבדה לכ לע בותכל
 אוה הז רפסש ןוויכ ךא ,ונריע ינבמ םירחא לע ךומסל
 המכ הלא םיפד לע איבהל ימצעל השרא ,תונורכז־רפס
 םידמלמה לע ,וב יתדמלש םינמזה ןמ "רדח״המ םירופיס
 אל ינורכיזש המכ דע םלצא יתדמל המ ,םתוגהנתהו
 ונריעו ,רפוס יניא ןכש ,תעגמ יתלוכיש הדימבו ינעטי

 .הכותמ ואצי רשא םירפוס המכו המכב התכז

 רוכשה לספסה

 ינפלמ ,"רדח״ב ורקש ,םירקמ םה הלא םירופיס
 יתדמל ,10—9 ליגב זא יתייה .הנש םישימחל בורק
 ("יבר" םשב הרומה ארקנ םהה םינמזב) דחא יבר לצא

 .חבטמו דחא רדח לש הרידב רג ,םידלי המכ ול ויה רשא
 םילבור המכ ול םירסח ויה דימת .םילק ויה אל וייח
 רמוא ינאשכ) ותחפשמ תא לכלכל לכויש ידכ "ןמז״ל
 חספ ןיבו חספל תוכוס ןיבש ןמזל יתנווכ ,ףמז״ל
 הז רדחב ,ןטק היה ונדמל ובש "רדח״ה .(תוכוסל
 ¬ותמו םירובש םילספס ,ןשי ןחלוש ,תוטימ יתש ודמע
 רבשנ היה םעפב םעפ ידמ .ונבשי םהילע רשא ,םינק
 הפצירה לע םילפונ ויה וילע ובשיש םידליהו לספס
 ¬קש" :יברה ןמ תוקעצו תוכמ םיגפוס ויה ךכל ףסונו

 לספסהש םימשאה םה וליאכ ,ב״ויכו "םיעשופ ,םיצ
 אלש לספסה לע ובשי רשא םידליה םתמועלו .רבשנ
 .ולפנש םידליהמ וקחצ יכ לע תוכמ וגפס םה םג ,רבשנ
 ןקתל ונלחתה ,ונדמל אל רבכ הזה םויב םינפ לכ לע
 רג היה יברה ,ונל היה אל שיטפ .רובשה לספסה תא
 םוקמב ןבא אוצמל הטמל אופיא ונדרי ,הינשה המוקב
 דעו ,םידולח םירמסמ רבכ ונאצמו ונשפיח ,שיטפ
 ונלצא החמשהו ,םלש םוי רבע לספסה תא ונקיתש

 .הלודג התיה

 "תינברה"

 אל תוטימ יתשבו םידלי המכ ויה יברלש ןוויכ
 הלילב הליל ידמ םירדסמ ויה ,םלוכל םוקמ יד היה

 ד״יה ,האושב ופסנש יתחפשמ ינב לש שודקה םרכזל

 ¬לושהו םילספסה לע ,תוטימל ץוחמ הניש־תומוקמ המכ

 אל ,דומלל רקובב םיאב ונייהשכ .וילע ונדמל רשא ןח
 ךלוה היה וילא רשא שרדמה־תיבמ יברה ןיידע רזח
 ןחלושה לע ונשי דוע םידליה ,ללפתהל רקוב לכב
 יברה רוזחיש דע ,רצחב ונקחיש ונחנאו םילספסהו
 ינא רכוז .רדחה תא רדסל ונרזע זאו שרדמהדויבמ
 ארקנ אוהש תויה ,"ןיצבר" ונארק יברה לש ותשאלש

 .רכוז יניא יתימאה המש תא .ןיצבר איה הארקנ יבר

 ותשאכ יכרה לש ותמקנ

 תוקעצהו ןיצברהו יברה ןיב ביר ץרופ היה םעפ אל
 ־תומש ינימב וזל הז םיארוק ויה .םימשה בל דע ולע
 ¬רה זגרתהשכ .לוכה עומשל ונייה םיכירצ ונחנאו יאנג
 ־תחורא לושיבל ףסכ ןתמ־יאב אטבתמ הז רבד היה ,יב
 — ונתאמ דחא חולשל גהונ היה ךכל ףסונ .םיירהצ

 וליפאו קינקנ ,םחל ול איבהל ידכ תוטורפ המכ ול ןתונ
 הריב התוש יברה תא יתיאר אל םעפ ףא .הריב קובקב
 הנק ותשא תא טינקהל ידכ םלוא ,םיירהצ־תחוראל
 וילעש ןחלושה דיל ודבל לכוא היהו ,הריב םג
 הרק הז רבד .לכוא אלל חבטמב הבשי ןיצברה .ונדמל
 לכוא יברהש ,תובר הזמ יתלבס ינא .תחא םעפ אל
 יבלב יתטלחה ןכל ,םחלל הבער יאדו הראשנ ותשאו
 ידכ אבאו אמאמ לבקאש הטורפ לכ האלהו םויהמש
 לע תינש רוזחי יברהש ןמזבו ,ףוסאא םיקתממ תונקל
 ¬פהמ ןיצברה ליבשב םג לכוא הנקא ,הז השעמ
 .םנמאו .הבער היהת אל איהש ידכ ,יתפסאש תוסור

 יתלבק רשא הטורפו הטורפ לכ יתפסא ,יתישע ךכ
 ¬תממ לש תונח דיל יתרבעשכ ,םעפ אל .יבס וא ירוהמ
 אלו יסיכב יל ויה תוטורפה :ירצי ילע רבוג היה ,םיק

 ...ןהב תונקל יתלוכי

 ינימ לכ ןולחב יתיארו תונח דיל יתרבעשכ ,םעפ
 ,תונקל אלו קפאתהל ןפוא םושב יתלוכי אל תוירכוס

 םירכוס תונקלו ףסכהמ תחא הטורפ זבזבל יתטלחה
 םימיה דחאב םא השעא המ ,יתרכזנו תונחל יתסנכנשכ
 ףסכ ןתי אל יברהו ןיצברהו יברה ןיב ביר ץורפי
 יתאצי .הבער היהת ןיצברהו ,הסורפה רסחת ילו רשבל

 .הירכוסה תא יתינק אלו תונחה ןמ
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 הלגתנש דוסה

 הבירמ הצרפ בושו ,בר ןמז רבע אל .היה ךכ םנמאו
 לכוא תונקל תכלל בדנתי ימ לאש יברהו ,םהיניב
 לכואש ידכ ,ןושאר יתבדנתה ינאש ,ןבומ .וליבשב
 הלופכ הגמ יתינקו יתכלה .ןיצברה ליבשב םג תונקל
 יפהמו ,אוה ופסכמ — וליבשב .יברה יל רמאש המ לכמ
 ליבשב לכוא יתינק ,ןמזה לכ יתפסאש ילש תוטור
 הסינכה) חבטמל טקשב יתבנגתה יתרזחשכ .ןיצברה
 יתתנו ןיצברה הבשי וב (חבטמל .דתיה תוגרדמה רדחמ
 הל יתרמא ,הזב שיגרי אל יברהש ידכו ,לכואה תא הל
 חבטמהמ ."הבער ייהת אלו תא םג ילכאת" :שחלב
 לכ ןחלושה לע יתמש ,ונדמל וב רשא רדחל יתסנכנ
 ןוויכ .לוכאל ליחתה אוהו יברה ליבשב יתאבהש המ
 ¬בחמ םידחאל יתרפיסו קפאתהל יתלוכי אל דלי יתייהש
 יתרזחשכ .ביר לש הרקמב תושעל יתנווכב שיש המ יר
 -ברל םג לכוא יתאבה םא ,הזימרב םידליה יתוא ולאש

 .קוחצב וצרפ החמש בורמ .ןכש ןמיס םהל יתתנ .ןיצ

 ץיברהל לחה ,קוחצה המ םוש לע ןיבה אלש ,יברה
 םכל ןיא ,םעסובול ,םיצקש" :תואירק תעמשה ךות ונל
 המכ ךשמב ונקחצ ׳דםיקחוצ לכוא יברשכ !ךוניח לכ
 רבד .קוחצב ץרופ בושו והערב טיבמ דחאה ,םיעגר
 לכתסהלו בבותסהל לחה אוהו חונמ יברל ןתנ אל הז
 ¬פמ ונא ןיאש הביסה המ ,תוארל רדחה תוניפ לכב

 הארו חבטמל יברה םנכנ םואתפ .קוחצל םיקיס
 ןמ קובקבה תא ספת זגור בורמ .תלכוא ןיצברהש
 .ורבשו הפצרה לע וקרז ,ןחלושה לע דמעש הריבה
 -ברהש וניארו חבטמל ונצר ,םילספסהמ ונצפק ונחנא
 :שדחמ וליחתה תוקעצה .דחפמ תדעורו תדמוע ןיצ

 ?הלביק איה יממ ?לכוא תונקל ףסכ הל היה ןיאמ
 תרפסמ איה ןיאו ףסכ הל שיש ןמיס ,הלביק אל םאו
 םוקמהמ ץפוק אוה םואתפו בשוחו בשוי אוה .ול
 הלא םילמ יברה רמאשכ ."עדוי ינא וישכע" ,רמואו
 תא ול הליג ירבחמ והשימש יתבשחו דחפ ילע לפנ
 טעמ דועש חוטב ינירהו דצב יל בשוי ינא .דוסה

 .יבל בוט דעב ירכש היהי הזו ןגוהכ תוכמ גופסא

 המכ ,ןובשח תושעל ליחתמו הרזחב בשיתמ יברה
 ףוסבו תלשבמ איה המו םויב ןיצברל ןתונ אוה ףסכ
 ,תוינקב ףסכ תוחפ האיצומ איהש ונובשח יפל אצוי
 ,איהו ,לכוא יד לבקמ אוה ןיא יכ ,בער דימת אוה ןכל

 .הליבשב לכוא תיינקל רתונה ףסכב תשמתשמ

 ףוסאל ךרטצא דוע ןמז המכ בשוחו בשוי ינא
 םלשל יל היהיש ידכ םירוההמ לבקמ ינאש תוטורפ
 אל" :יכבב יתצרפ םואתפו ,יברה רבשש קובקבה דעב
 ןיצברל לכוא תונקל ידכ הטורפל הטורפ יתפסאש יד
 םלשל תוטורפ ףוסאל וישכע ךרטצא ,הבער היהת אלש
 תאו הלאה םילמה תא יברה עמששכ ."קובקבה רובעב
 .דוסה ול הלגתנ ךכו תוכמ יל ףיסוה דוע ,ילש יכבה

 "רכז״ל יברה תא ןימזמ ינא

 ¬סש תוכמה לע יברב םוקנל יתטלחה עגר ותואב

 .יתישעש בוטה השעמה ללגב יתגפ
 ־ירזג ונלש הלותחה הטילמה המ ןמז ירחא
 .יברב םוקנל ןמזה אוה וישכעש יתטלחה זא ,םילותח
 ליגרכ ונקחיש ,רדחה רצחל חמש יתאב ישיש םויב
 תירחש־תליפתמ תסנכה־תיבמ יברה אוביש דע רצחב
 ¬וקמב ודמעוי םילספסהו ןחלושהו רדוסי רדחהש דעו

 ונסנכנ .תוטימל םהב ושמתשה הלילבש רחאל ,םמ
 ¬רי אל ןעמל בל־ץמואב יברה לא יתשגנ .רדחל ונלוכ

 "רכז״ל ברעב ונילא אוביש ויתנמזהו ,רבד םושב שיג
 ישיש םויב ושע ,ןב דלונשמש וגהנ םהה םינמזב)
 ינימ לכ וניכה ,םידידי ,םיבורק ונימזה :"רכז" ברעב
 ,הריבו םישדע ,םיחולמ םיגד ,תולגלוגמ םיציבו תוריפ

 ןוצר־עבש היה יברה .(ןב דלונש וחמשו ותשו ולכא
 9—10 דועבש ןובשח רבכ השע יאדוובו וז הנמזהמ

 .שדח דימלת ול היהי םינש

 ולע ,עגר לכ .הנש ומכ ילצא ךשמנ ישיש םוי ותוא
 בושחלו דואמ דחפל יתלחתה .תונויער ינימ לכ ישארב
 םורגא ינאש השובה .הז השעממ וחמציש תואצותה לע
 יברהמ לבקאש תוכמהמ .יברלו אבאל :הלופכ היהת
 אלא ׳ינא קר אל) ךכל יתלגרתה רבכ ,יתדחפ אל
 .(תוכמ םילבקמ ןטק רבד לכ דעבש ועדי םידימלתה לכ

 ףא ,העוט יניא םא) אבא לש תוכמהמ יתדחפ םעפה
 יל חיטבה קר דימת אוה ,אבאמ תוכמ יתלביק אל םעפ
 .(ןלבקא תמאבש חוטב יתייה םעפה םלוא .תאז השעיש
 רצחל יתעגה .ןיינעה לכ יאדכ אלש יתבשחו יתססיה
 םלוא ,תמאה לכ תא ול תולגלו תולעל יתיצרו יברה לש
 ,ןכל ,ול יתרקשש ינפמ תוכמ לבקא אליממש יתטלחה

 .ישממ והשמ דעב תוחפל ןלבקאש בטומ

 עשטיא ׳ר לש שדחה שרדמה־תיבמ ונאב ,ברעב
 ילש אבסו םירוההש שרדמה תיבל וארק הככ) ןהכ
 ¬תהו שודיק ונישע ,ינאו אבא ,אבס — (וב וללפתה

 .תבש־תדועסל ונבשיי

 ¬במ העונת לכ ,תובשחמה ילצא ופלחתה עגר לכ

 יתשגרה ,יתוא הזיגרהו ילע העיפשה םינפבמ וא ץוח
 סנכיהל לולע עגר לכב ןכש ,ילע לפנש דחפה ןמ ערב
 הז בצמ םע יתמלשה םיעגר המכ רחאל ךא .יברה
 לבסה לע יברב םוקנא תוחפל וישכע יכ יבלב יתרמאו

 .ןמזה לכ יל םרגש

 ידכ ,תוריהמב תבשה־תדועס תא תיבב לכא יברה
 קרמהו םיגדה תא קר ונרמג ונחנא .םדקהב "רכז״ל עיגיש
 החתפנ הנהו ,רשבה תא קלחל חבטמל הסנכנ אמאו
 םוקל ןכומ יתייה ,יתיארשכ .סנכנ יברהו ץוחבמ תלדה
 לוקב רמוא יברה תא ינא עמוש הנהו .ןחלושהמ חורבלו

 .בוט־לזמ (םולש תבש) תבש טיג ,תבש טיג" :םר

 יברלש םיבשוחו וב םילכתסמ תיבה־ינב לכ ."בוט־לזמ
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 אבא ."בוט־לזמ ,בוט־לזמ" :םינועו בוט־לזמ הזיא עיגמ
 ¬גמ :רמואו יב לכתסמ יברה "?בוט־לזמ הזיא" :ולאוש

 ¬תהלו םוקל רבכ יתקפסה ינא ."רכז״ל יתוא ןימזה ליד

 ילא הנופ אבאו ,יב םילכתסמ םלוכ .ןחלושהמ תצק קחר
 הלותחה ירה" :דערב הנוע ינאו ״? לידנמ ,ונ״ :לאושו

 ."הטילמה

 יברה .ןחלושהמ ץפק אבא !"ץקש" :קעוצ אבא
 .קתושו ילא טיבמ

 ישנוע לע אב ינירה

 רפסאש יתרמא ,החילס יתשקבו תוכבל יתלחתה
 יתיצר אל) היהי אל יברהש ןמזב קר תאז יתישע עודמ

 .(תיבב ונלצא בשוי אוהש ןמזב יברה תא שייבל

 ,ילש רמה יכבה תא העמש אמאו המוהמה המקשכ
 ,יברה תא םג התוארבו רדחל חבטמה ןמ הסנכנ איה
 .לוכה הל רפיס אבסו קתש אבא "ז הפ הרק המ" :הלאש

 ינאשכ םידדצה לכל טיבמו הכוב ינא ,יב הטיבה איה
 לא אמא התנפ זא .חורבלו תלדל עיגהל דציכ בשחמ
 דע ןיינעה תא בוזעת ,םויה תבש ,לאקזחי" :הרמאו אבא
 הנמה" תרמואו ילא איה הנופ ןכמ רחאל ."תבשה ידחא
 ¬פה .וישכע אל לבא ,לבקת ךל עיגיש המ ,החוטב ךלש

 ."תבשה־תדועס תא רומגנו ןחלושל שג ,תוכבל קס

 ינתסינכה ,דיב יתוא החקל אמא ךא ,תשגל יתדחפ
 לוכאל יתרמג םש .תוחורה תא עיגרהל ידכ חבטימל'
 ורביד המ .המ ןמז בשי דוע יברה .תרזועה םע דחי
 ¬רהש יתעמש תורופס תוקד רובעכ .יתעמש אל םהיניב

 ,חבטמל האב אמא .ול ךלוהו "תבש ןטיג א" רמוא יב

 תליטנל םימ םינכת ,לידנמ" :הרמאו םימ סוכ יל הנתנ
 ."ןמוזמב ךרבנו םיידי

 השיגה תרזועה .וקתשו יב ולכתסה םלוכ ,יתסנכנ
 התנפו ילומ הבשי אמא .יתיתש אל ינא .ןחלושל הת
 רבד תישע עודמ ,היהש המ רפס ,טישכת ,וישכע" :ילא
 ימש הפרחו השוב זתאז תושעל ךתוא דמיל ימ ,הזכ
 :הכישממ איהו הכוב ינא ."הלאכ םירבד עמשי אוהש
 ינא ."תמאה תא קר ,תמאה תא רפסתו תוכבל קיספת"
 םיעמוש אל" :רמואו אבס ברעתמ הפ .יכב ךות רפסמ
 רומגל ,קיספהל .רפסל וא תוכבל וא — רבד םוש
 רופיסה לכ תא רפסל יתלדתשה ,יתלוכי אל ."תוכבל

 לע יתשגרהו רומגל יתקפסה אל ךא .יתוא וניביש ךכ
 ותוא בושו ,ןימימו לאמשמ ,יחל־תוריטס יתש ינפ

 "ז ךכ תושעל ךתוא דמיל ימ ,ץקש" :רבד
 ¬סמ רבכ ,בוזע ,לאקזחי" :הרמאו אבאל השגנ אמא

 אל ךיא הזה םויה דע עדוי ינניא) ".םויה תבש .קיפ
 .(ילא שגינו ןחלושהמ םק אבאש יתיאר

 ירחא התיבה שרדמה־תיבמ וכלהשכ רקובב תבשב
 חספה דעש אבסל רמוא אבאשכ יתעמש ,הליפתה
 רבכ רומגא ךכש ןוויכ ."ןמז״ה רמגל םיישדוח דוע שי

 דוע ךישמא אל חספה רחאל ךא ׳הזה "ןמז״ה תא
 .הזה יברה לצא דומילב

 חוטב יתייה ,רדחל תכלל יתדחפ ןושאר םויב
 אוה ׳דחפא אלש יל רמא אבא .יברהמ תוכמ לבקאש

 יברהמ שקבל ךירצ ינא ךא ,רבד םוש יל השעי אל
 היה הז) יתא ךלי השמ דודה יכ ,ףיסוה אבא .החילס

 .(אבא לש ריעצה חאה

 םילכתסמ םידליהו תינברה ,יברה ."רדחל" יתאב ינא
 .החילס יתשקיבו יתשגינ ךא ,יתשייבתה .יב

 םידליה לכ ושיגרה חספה דע םינורחאה םישדוחב
 וניא בושו ,ירמגל הנוש חרואב יתא גהנתמ יברהש
 התשענ ותוגהנתה .קועצל היה גהונש יפכ ילע קעוצ
 םייח לש םמעט תא השיגרה ןיצברהו רתוי הנותמ
 דחי ולכא — םיישדוח ךשמב — חספה דע .םיטקש

 .זגורמ היה יברהש ןמזב וליפא ןיצברהו יברה

 םיציב תרעקב "דקור" יברה

 -רכשמ ץוח יברל חולשל גהונ אבא היה גח לכב
 חספה .(בוט־םוי דוביכ וארק הזל)גחל הנתמ םג דומיל
 תבשב .ןושאר םויב לח יברה לצא יתדמל ובש ןורחאה
 קושה םוי היה ל״וחב תונטק תורייעב .חספ ברע היה
 םייקתמ הז קוש היה ,קסנולפב ,ונלצא .עובשב םיימעפ
 :םתרצות תא קושל ואיבה םירכיאה .ישישו ישילש םויב

 ינימ לכ ונקו ,הריכמל תוריפו תוקרי ,האמח ,םיציב
 הלענהו השבלה :ןוגכ ,תיבב םהל םיצוחנ ויהש םירבד
 וליחתה חספה ינפל המ תפוקת .לכוא-יכרצמ םגו
 ונקספה םידליה ונאו .גחל םיציב ןיכהל תיבה־תורקע
 תא תוקנל ןיצברל תורשפא היהתש תנמ לע רדחל תכלל

 .גחה תארקל ומצע תיבה תאו תיבה־ילכ

 ינניא) יצח וא לבור אבא יל ןתנ ישיש םויב
 -םוי דוביכ ול ןתאו יברל הלעאש ידכ ,(קוידב רכוז
 ול יתישעש הלוועה תא ןקתל יתיצר ,רהמ יתצר .בוט
 יברהש תיבב תוגרדמה־רדחל יתאב .םישדוח המכ ינפל
 ¬חתפ .ותרידמ תועקוב תוקעצ יתעמש עתפל .וב רג היה

 ¬דמענ ,םולש רמול םוקמב .הרידל יתסנכנ ,תלדה תא ית
 םע דמוע יברה :ינפל התלגנש הנומתהמ יתמהדנו ית
 התיהש ,הלודגה הרעקה ךותב ולש םילודגה םייפגמה
 היה רבכ רשפא־יא םש ויה םיציב המכ) םיציב האלמ
 וליאכ ,ךרודו (תורובש רבכ ויה ןהמ קלחש םושמ רופסל
 הרעקהמ אצי ,קתתשה ,יתוא הארשכ .ןהילע דקור
 ¬שכ .(גחל היקנ רבכ התיהש) הפצרה לכ תא ךלכילו

 .תסנכנש בוט" :טקשב יל הרמא ןיצברה יתוא התאר

 רבוש היה תרחא ,תומלש םיציב המכ דוע וראשנ ןכל
 ¬יבה תא התנק רקובב יכ יל הרפיס איה .ךלוכ תא
 תחא הטורפב הלעש ריחמ תובעב המלישו .קושב םיצ

 .תועש המכ רובעכ םיציב קושב ורכמנ ובש ריחמה לע

 .םיציבה תא רבשו יברה זגרתה ןכל
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 אבאש ףסכה תא יברל תתל אל יתטלחה עגר ותואב
 יתרמא ,םיעגר .דמכ יתדמע ,בוט םוי דובכל ול חלש

 .יתכלהו םולש

 החקל איה .אמאל רבדה תא יתרפיסו התיבה יתאב
 יתתנ אלש לע יתרעטצה עגר ותוא) .ףסכה תא ינממ
 םיציב תונקל ףסכ ול ןיא ילוא יתבשח .יברל ףסכה תא
 השענה תא לבא ,גחל םיציב ילב ראשייש ןכתיו תורחא

 .(בישהל ןיא

 תיבב שיאש ידכ ,הדיצה אבא יתוא חקל גחב
 היה המ רפס ,לידגמ" :טקשב יתוא לאשו עמשי אל
 ¬ארה םויב .לוכה ול הרפיס אמאש יתנבה "יברה לצא

 .יברה אב ונלומל .אבא םע יתלייט דעומה־לוח לש ןוש
 אבא תא יתעמש ךא ,ויניעב טיבהל יתשייבתה ינא
 דוביכ ול חולשל חכשש לע החילס ונממ שקבמ אוהשכ

 (יתיאר אל המכ) קנראהמ ףסכ איצוהו גחל בוט־םוי

 ־ןב שייבל רוסא" :אבא יל רמא ,ךלה יברהשכ .ול ןתנו
 ןיא םיברב ורבח ינפ תא ןיבלמה :ונלצא בותכ .םדא

 ."אבה םלועל קלח ול

 דמלמ לבייפ ׳ר לצא

 יתשגפ םיירהצה ינפל דעומה־לוח לש ישילש םויב
 .םינפ־רודה ידוהי םע בוחרב בבותסמ אוהשכ אבא תא

 .(דמלמ לבייפ ול וארק) םייהנפוא לבייפ ׳ר הז היה

 רפיס םירהצ תחורא ונלכאש ןמזב .יב םירבדמש יתנבה
 ¬למ לבייפ" לצא דומלל ליחתא חספה ירחאש אבא יל

 ,םידלי 12 דע 10־מ קר לבקמ אוהש תעדל ילע לבא "דמ

 ¬פנש חמש יתייה .הפי גהנתהל לדתשהל ינא ךירצ ןכל

 .םדוקה יברהמ יתרט

 הפי יתשבלתה חספה־גח ירחא רקובב ןושאר םויב
 ינשב רג אוה .דמלמ לבייפ ׳ר לצא דומלל יתכלהו
 ־וקיב הזל וארק) רקצילפ בוחרב הינש המוקב םירדח
 ובש ,דחאה רדחה .(היריעה ,טארטסיגמה לומ .ץיב
 ןחלוש וב ודמע .ידמ לודג היה אל ,ונחנא ונדמל
 ינשה רדחב !םירפס־ןוראו תואסכ המכ ,לספס ,דחא
 .דתיה יברה לש ותשאל .םיטיהר ינימ לכו תוטימ ודמע
 -לע .םנועמ לומ ,בוחר ותואב םיעבצ לש תונח
 םידליהו איה ויה םויה לכו ,חבטימ היה תונחה די
 היה גהונ יברה וליפא .ולכאו ולשיב םג םשו תונחב
 תרחא הטישב ונתוא דמיל אוה .לוכאל חבטמל תדרל
 אל ינא ,םצעב) .תוקעצ ילבו טקשב רמולכ — ירמגל
 ךיא יתנבה אלו תוקעצל רבכ יתלגרתה .בוטב יתשגרה
 החמש אלמ התיבה יתאב ברעב .(טקשב דומלל רשפא
 םירחא םה םידומילה הז יבר לצא יכ אבאל יתרפיסו
 ,ןבומ .ותשא םע בר וניא אוהו ןויקנ .,טקש :ירמגל
 אב עובשב םיימעפ ,בוט דימלת .תויהל. יתלדתשהש
 ונל ןתנו יתלשממ.רפס־תיבב .דמיל רשא דחא הרומ

 הזל וארקש יפכ) "לוח ידומיל״ב תחא העש לש רועיש
 .תחא רצחב ונתא רג ,דיה אוה ,לקנרפ היה ומש .(זא

 אמאל רפסמ אבאש יתעמש ,םישדוח המכ רחאל
 לבייפ ׳ר לצא דומלל יתלחתה אלש דואמ רעטצמ אוהש
 דימלתו בוט דלי ינאש ול רמא יברה .הנש ינפל דמלמ
 היה ותמועלו ,עירפמ אלו בישקמ ,טקשב בשוי ,ןייטצמ
 הצור יניאו ול עירפמ ינאש ןנולתמ םדוקה יברה

 .דומלל
 םע ללפתהל רקוב לכ ךלוה היה יברהש ,ינא רכוז
 ־רעדעפ םאד הזל וארק) שרדמה־תיבב ןושארה ןיינמה
 ןחלושה" דיל ןימי דצב בשוי היה ,(שרדמה־תיב עטש
 וילא םירושק ךכ לכ ונייה םידימלתה ונחנאו "ךורע
 דחי ללפתהל ,שרדמה־תיבל רקובב רקוב ידמ ונצרש
 ישנא םיללפתמה ןיב ויה ,הזה שרדמה־תיבב .ותא
 ¬שמ ויהש ,םירלדנסו םירגנ ,םיטייח ,םילבס :"ךמע"

 .םתדובעל םיצר ויה הליפתה רחאלו הליפתל םימיכ

 ¬וחה ימיב .םיללפתמ אלמ דימת היה הזה שרדמה תיב

 תמיא לכ ,גלשו ךשוח ,רק היה ץוחבשכ ,םירקה ףר
 היה ,שרדמה־תיב לש הסינכה תלד תא חתופ יתייהש
 .םש ויהש םדאה־ינב בורמו םוחה ןמ דא וכותמ אצוי

 ויה ,רוקה ררוש היה םהיתוריד ירדחבש ,םיינעה
 .םמחתהל ידכ ,םש ובשיו שרדמהד־ויבל םיאב

 ¬מלמ המכ לצא דוע יתדמל דמלמ לבייפ ׳ר ירחא

 ןיב היהש לדבהה ןמ והשמ ראתל יתיסינ ןאכו םיד
 .םהה םימיב רדחל רדח ןיבו יברל יבר

 תירבעל ברע-ירועישב

 הרומה לצא ברע־ירועיש דומלל יתלחתה םימיל
 ,ינרדומ רפס־תיב רבכ היה ולצא .ל״ז ףלח עשוהי ׳ר
 ומב ריקה לע חולו ,םיינרדומ םילספס ובו לודג רדח
 גנועה תא שיגרהל יתלחתה םש .יתלשממ רפס־תיבב
 קוחצ־תבשכ רפסה-תיבל סנכנ היה הרומה .דומילבש
 םישנא םע רבדכ ונתא רבדמ היה ,וינפ לע דימת הכוסנ
 לע רבוע ׳םירועישה תא ונוניכה םא לאוש ,םירגובמ
 ¬יבמ ונחנא םא לאושו ,רבד לכ ונל ריבסמ ,תורבחמה

 רבסה לבקמ היה ןיבה אלש ימ .תוקעצ ילב ,םינ
 .תורעג אללו תחנב ,טקשב

 הרומה התיבה וכלה ,הליפתה ירחא תבשב ,םעפ
 יתעמשו .םהירחא יתכלה ינא ,שרדמה־תיבמ ,אבאו
 התיכל יתוא ריבעי אוהש אבאל רפסמ הרומה תא
 לוכי יניא .הפי דמולו בישקמ ינאש ןוויכ ההובג רתוי
 תא ,תירבעה הפשל ונב רידחהש הבהאה תא חוכשל
 דציכ ינא רכוז .דחי ונתא רשו ,ונתוא דמילש םירישה
 תבש םיענ המו בוט המ הנה" רישה תא ונתוא דמיל
 •תדלומל הבהא ,םעל הבהא ונב עטנ אוה ."דחי םג םיחא

 םיברו ינא ונילע ול תודוהו ורדה תא ונל הארה
 .היחתל המקש ונתדלומב התע םיאצמנו הצרא ינומכ
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 קסנולפ לש שרדמ יתב

 ץיבקשורג .ל .י

 .דב ,ריעה קסנולפ תא ףפוח ונימב דחוימ רהוז

 לדגל התבז הקנולפה תודג לעש ,וז הרייע .יתדלונ
 .דוד־ילודגו םיריהזמ םישיא הכותמ איצוהלו

 ¬ייק ויהש ,שרדמה־יתב תשולש לצב יתפפותסה
 ,ירוענ תפוקתב ,םהה םימיב ונקורתהשו םש םימ
 זא ולעש ,שרדמה־תיב ישבוח םירוחב תורשע המבמ
 וטלבתה םהמ םיבר .םהיפב היחתה תרישו הצרא
 ¬פסבו תואלקחב ,תוינידמב ,תונויצב ונייטצהו כ״חא

 .ץראבו תוצופתב םייחה יחטש לכב ללכבו ,תור
 םינושחנה "םיצולח,"ד לע רעונה "םלח" תובר
 םהיתובלב םעפש היחתה לש לאידיאהמ לעפתה ,םהה
 רבנו הרובגה חור תא וצירעהו םנ לע ומירה דוחייבו

 .םהב םירודח ויה םלוכ טעמכש ,הברקהה תמ

 המדנ יתודליבו הקודא החפשמב יתלדוגו יתכנוח
 ירמושו םה םיקודא ידוהיה םעה-ינב לכ יכ ,יל היה

 היהש — םישנא לש ןטק ץמוקל טרפ ,תרוסמו תד

 תאזו ,תובישחו ךרע רסח היה יניעבו ,לטובמו לטב
 .ןבומכ ,ילש הבורקה הביבסה תעפשהב

 ¬פתל קסנולפב ססונתה שרדמה־יתב תשולש דבלמ

 םלועב םסרופמו עודי היהש ,לודג תסנכ־תיב תרא
 ־יחותיפבו תרמוקמה ותרקת לעש םייתונמאה םירויצב
 .שדוקה־ןוראבו "חרזמ״ה ריקב — תבשחמדוכאלמ ץע

 ,קסנולפב ויהש שרדמה־יתב תשולשמ דחא לכב

 תידוהיה היסולכואה לש תרחא הבכש תזכרתמ התיה
 אל ,וברעתי אל ויללפתמו דחא שרדמ-תיב ישבוחו

 ־תיבב — תועיבקבו ללכ ךרדב ורקבי אלו ״ועמטי״
 .ינש שרדמ

 •מא״ה שרדמה־תיבב "ימדק״ה שרדמה־תיב ידה אל
 ׳ר לש שרדמהדויבכ דחיב םהינש ירה אלו "יעצ
 ךכ ארקנש — ״ימדק״ה שרדמה תיבב .ןהכ ה׳ציא
 לכ וזכרתה — בוחרל הנפ וניינב לש דחא קלח יכ

 הז תמועל .םעה יטושפ ,תויונמואהו הכאלמה ילעב
 יאבמ ויה םבור ,ריעבש םימכחה־ידימלתו "םידמולה"
 יב לע ,לכ יפב ךכ רדגוהש ,"יעצמא״ה שרדמה־תיב
 ׳ר לש שרדמה־תיב ןיבו תסנכה־תיב ויב היה ומוקמ

 .ןהכ ה׳ציא

 ¬ויצה וללפתה ןהכ ה׳ציא ׳ר לש הז שרדמ־תיבב

 קסנולפ ירוחב ואצי ןאכמו ,ריעבש םיליכשמהו 0ינ
 .תונויצה תעפשהב ,הצרא ולעו

 ונייה .םינושארה שרדמה־יתב ינשב יתייה תיב־ןב
 ,הרותל םיתע יל יתעבק הפ ."יעצמא״בו "ימדק״ב
 יסל — םהב יתאצמנ תורצק תוקספהב ןוכנ רתוי
 קר "ולילב תרחואמ העש דע רקובה־תמכשהמ רותה
 לש שרדמה־תיבל הלק העשל יתסנכנ תוקוחר םיתעל
 — הז שרדמ־תיבב זא הדרשש תונקירה .ןהכ ה׳ציא ׳ר

 יתכשמנ ,תאז תמועל .הארנב ,םשמ יתוא החירבה
 ־ורא לאו םהיללפתמ לא ,םינושארה שרדמהי־יתבל

 .דחי םג םהבש םירפסה־תונ

 יאבמ המכ םע יתשגפנ "יעצמא״ה שרדמה־תיבב
 םבורב הלא ויה — קזח םשור ילע ושעש ,שרדמהדויב
 םמלוע דותב םיסנוכמהו םינקתשה םישנאה גוסמ
 אל״כ ,"השעמה םלוע״ב ,תחב וארנ םה .ינחורה
 ."תופי תולוגס" םכותב םירצוא ויה םה לבא "םיחלצוי

 ¬חייתמ ,םימש תארילו הרותה דומילל םירוסמ ויה םה

 יכ םא ,שרדמהדויב ישבוח םירוחבל הביחב םיס
 .םבל ישחר תא םהל וליג אל
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 ץיכורוה שיבייפ 'ר

 .ץיבורוה שיבייפ ׳ר .דיה ,הלא הלוגס ישנאמ דחא

 ־וכשא־שיא ,ותעדב ףיקת ,המוק־הבג היה שיבייפ ׳ר
 ,"דגנתמ" ,שביו השק שיאכ הארנ היה ץוח יפלכ .תול

 ־חרפיו "תומולח״ה ובלבל ,יתשגרה ,ושפנ־רתסב לבא
 ."שפנה תואשמ"

 ןשיה שרדמה תיב שמש ,יקסרוקופ ןממנ לארשי

 ¬תהש היגוס וזיא יל ריבסהשכ ,םיבר םירקמב

 קוחצ תב וינפ לע תכפתשמ .דתיה — הספותל יתישק
 .בל־תובידנ לש חור ,הרוהט חורו תינחלס

 — ,ל״ז שלקי םייח ד ,אמא־יבא ,ילש אבס םג

 ללפתה יכ םאו "יעצמאה" שרדמה־תיב יאבמ היה
 "חרזמ״ב עובק םוקמ ול היה — ״לביטש״ב תותבשב

 ,ילע ףיקשמ היה ומוקממו "יעצמאה" שרדמה־תיבב
 .דודיע־יטבמ ילא חלושו ידומיל תעשב יתוא רקוס

 — ותועינצבו וחור תוליצאב עודי היה אבס

 קחרתמ ׳תופי םינפ רבסב םדא לכ ינפ תא היה לבקמ
 תא דבכמ ,םולש ףדור היה ,ךפיהל — תקולחמה ןמ
 ,ודי הגישהש לככ םתא ביטיהל לדתשמו תוירבה
 לדתשה" :הימופב היה אלגרמ ...הזמ רתוי דועו
 ותבוטלו םולשה ןעמל — ןרהא לש וידימלתמ תויהל

 ."תמאה לכ תא דיגהל אל םימעפל רתומ

 שרדמה־חיב ישבוח — םיצולח

 ה׳ציא "ו לש שרדמה־תיבב םירידנה ירוקיבב
 םיצולחה — ״םירוחב,״ד לע טעמ אל יתרהרה — ןהכ

 הרוחב כ״חא הפרטצה םהילא — הצרא אתווצב ולעש
 .ךרדהמ התוא וריזחה הירוהש ,סקופ ,הדיחיו תחא

 ררוע ,הרייעה לכ תא ונמזב ריעסהש "ערואמה״ו
 ךכו — לארשי־ץראל הגרעו םיעוגעג ישגר יברקב
 .תירבעה היחתבו תינויצה העונתב ןיינעתהל יתלחתה

 ,"רואה" הירפסב יתרקיב םירוהה תעידי ילב

 !רעונה יבוט תא הביבסמ הזכירש תוברתל הדוגא

 תחאבו — ,הירפסבו הדוגאב םיליעפה דחאל יתישענ
 "תה ןמזה ותואב .דעוול יתרחבנ תויללכה תופיסאה

 ונב םע דוחייבו ל״ז ןירג רודגיבא רמ םע יתדדי
 .ל״ז ןידג םהרבא

 ,ונלוכ תא הפקתש הבזכאה השטשוט טאל־טאל
 ונלש םינושארה םיצולחה ןמ המכ לש םנולשכ■ ירחא
 ושדיח הירבודו תונויצה יליעפו — ץראב תורעתהל
 .םינוש תורוניצ ךרדו םינוש םינוויכב םהיתולועפ תא

 ,"רואה" תיירפסב היחה חורה ,רדורב והיתתמ דבלמ

 ןיטשלקניפ םיחאה ינוגריאהו יתוברתה חטשב ולעפ
 וכז אלש ,םירחא םיברו ץראב ןאכ ונתא םייחה —
 .יצאנה תפותב םש ופסינו תינידמה ונתמוקתב תוארל

 ¬וגאו "ןויצ ינב" תדוגא ,"רואה" תוברתל הדוגאה

 ,רעונה לע םתעפשה תא וקימעהו וביחרה "יחרזמ" תד

 םינקסע תרזעבו .תירבעה הפשהו תוברתה תא וציפה
 ¬חאו ׳הפשי ,ןירג תחפשמ ומכ וויצ־יבבוחו םיקיתו

 יגוח לכ ןיב תינויצה העפשהה הטשפתה — םיר
 ¬ירכמ םימרוגל וכפהנ םיינויצה םיגוחהש דע ,רוביצה

 .הרייעה ייחב םיע

 ףלח עשוהי ׳ר לש ולעפ

 היה תונויצהו תירבעה הפשה לש םינמאנה דחא
 םלש רוד םיקהש ,ל״ז ףלח עשוהי ׳ר קיתווה הרומה

 .תירבעה היחתהו הפשה ינמאנ לש

 יאלמ ויה ,ולש ןקותמה רדחהמ ואציש ,וידימלת
 .תירבעה היחתה ןויערלו הפשל תונמאנו תוריסמ ,הבהא

 ¬רהב עירכמו בושח דיקפת אלימ ל״ז ףלח עשוהי ׳ר

 הכז ותנקז תעלו קסנולפב תירבעה תוברתה תצב
 תיכוניחה ותדובע תא ןאכ ךישמהו הצרא תולעל

 .הנורחאה ותמישנ דע הכורבה

 וז — תינויצ הברקהו תויצולח ,תירבע תוברת
 שירשהו ץיפה התואו ל״ז ףלח לש ותמורת ,דתיה

 .ויצירעמו וידימלת תובלב

 ־ייוצמה תויומדה תחא היה ל״ז ףלח עשוהי ׳ר
 תא ועיבטהש ,קסנולפ ריעב הלוגסה ידיחימו תונ
 .ינויצה רוביצהו רעונה לש תוברתה ייח לע םמתוח



 ימרתה בקעי ר״ד

 יוטאלפ ףסוי ׳ר

 יוטאלפ ףסוי ׳ר

 רתוי ךא ,ראות ילב ידוהי ,גיהנמ אלו בר אל
 .בבל־רבו םייפכ־יקנ ,ןתוונע םכח־דימלת — הזמ

 תא עדי אל — ןילופד םילשורי — קסנולפב ימ י
 ¬פושה םינפ ,הליצא םינפ תשרא לעב — יוטאלפ ףסוי

 .תוירבה תבהאו בל־בוט לע םידיעמו ךורו ןח םיע

 .תוירבה והובהא תאז לע ןכאו —

 וייח ימי לכ ףסוי ׳ר ךלהתה םיהולאה תא
 וימעפ םישי ׳ה תיב לא רקוב רקוב .תומדא ילע
 ־ירפסב הגהש ירחאו .ונוק ינפל וחיש תא ךופשל

 .ויקסעל אצוי אוה שדוקה
 ותבהא רוקמ תא .היה ינויצ וריע ינב בתכ
 ־אמב יוטאלפ שרה ןמלז ׳ר ויבא תיבב דוע קני ןויצל
 תאירקלו םולבנילילו ופאמ תא ארק ותתיעצב .בוק
 ינויצל יהיו ןויצ תביח תעונת לא ףרטצה רודה ילודג
 לבוקמכ ,אלטציא לעב ןקסע הז היה אל .שפנבו בלב
 תא .טלבתהל בהא אלו תופיסאב םאנ אל .ונימיב

 אשנ ומצעב אוהו םירחאל ריאשה הלאה םידיקפתה
 תולועפל זכרמ — ותיבו ,תוישעמה תווצמה לועב
 ,דוסיה־ןרקמ תילש אב יכ היהו .ריעב תונויצה

 ׳ר שטונ זאו .תבותכה יהוז — הנפי יוטאלפ תיבל
 תא םיתחהל אצויו םינוק האלמה ותונח תא ףסוי
 ¬שאו דוסיה־ןרק ןעמל תויובייחתה לע קסנולפ ידוהי

 .הסנרפה לועב תאשונ ,ךכב הליגרה ,השט ות

 .ברעתה אל םיינויצה םינוגריאהו תוגלפמה בירב
 ץראה ןינבל די םינתונה ,םוקמל םינב האר םלוכב

 ."םייקתהל הפוס םימש םשל תקולחמו"

 ־ימגל קקדזנש ידוהי .םיכרצנ דימת קקש ותיב
 .גישי ושקובמ תאו הנפי יוטאלפ ףסויל — דסח-תל

 סנכנ יכ ינע .תמוסרפ אלל — הענצב השע לוכה
 אל ורשבמ .והסיכו םוריע ׳עבש אציו בער ותיבל
 ינע םג בסיש ילבמ לכא אל ויתוחורא תא ,םלעתה

 .ולשמ ןתיו לכוא שקיבו ינש אבו .ונחלוש לא
 ־תיבל םיינע ואב אלש תותבשה תחאב הרק
 וידלימ דחא תא חלשיו בר רעצ רעטצהו תסנכה
 הרוא םע דליה רזח רשאכו .ריעב חרוא שפחל

 .ןייה לע שדיקו םק זא קר
 ותמ ויתונב יתש .וידלי לשב רסייתנ בר רעצב
 ינפב ןנואתה אל םלועמ אוה ךא .ןהימי ימדב וילע

 .ויהולאב קבדו ןימאמ ראשנ .ויתורצ לע שיא
 ותבו ונב לצא רקבל הצרא הלע ז״צרת תנשב
 רזח אוה .ץראב עקתשהל ויתויורשפא תא ררבלו

 ,ושוכר לוסיחל ודיב תינכתו תובהלתה אלמ ןילופל

 .ויתווקת תא לאל המש םיצאנה לש תחצרמה דיה ךא
 ידוהי לש ןושארה חולשמה םע רבעוה אוה
 דחיב דקומה לע הלעוהו ץיבשוא תופרשמל קסנולפ

 .ותיב ינב םע

 חבט לע תומויאה תורושבה ץראל ועיגהשכ
 יבל :וירבד ויה הכו ריעדבב יתשגפ ,קסנולפ ידוהי
 לוכי ינניא .קסנולס ידוהיל הרקש המ לע באוכ
 םידוהיה תא תוארל ףיסוא אלש ןויערל לגתסהל
 יוטאלס ףסוי לע ינא באוד םלוכמ רתוי ךא !הלאה
 .םויכ אצמנב םניא הלאכ םידוהי .היה רקי ידוהי —

 ,ארומו דחפ אלל הדיקעל ךלה הז ידוהי יכ ינחטבומ

 וכרדב םגו וייח ימי לכ ךלהתה םיהולאה תא יכ
 תישירח הליפתו דקומה לע הלע אוה .הנורחאה

 ."יחור דיקפא ךדיב" :ויפב



 (ולדאיצריבז־ןמלגיפש תיבל) ןתיא רמת

 קסנולפב השראו בוחר

 רכיכמ הנפנ הבה .םיישאר תובוחר העברא ונריעב
 .השראו בוחר אוהו הלש תובוחרה דחא לא קושח

 קושה־רכיכו בוחרה תניפב ,הסינכבש לודגה תיבב
 םיציצמ ונא ןאכ .ריעבש דיחיה תחקרמה־תיב ןכוש
 םיכירצ ונאשכ םג) ץרא־ך־וד בורב ןולחל דעבמ המינפ
 תיבל ךומס .(דובכ־תאריב תאז םישוע ,המינפ סנכהל
 תופיפצב סלכואמ הז עבור .ונלש תסנכה־תיב — הז
 *תיב בוחר" הז קלחל אורקל םיליגר .דבלב םידוהי

 ןטקה רשגל דע םיעיגמו םיכישממ ונא ןאכמ ."תסנכה
 ונינפל חתפנ בוש .בוחרה תא הצוחה הלעתה לעמש

 וילע רפסנו רשגה לע העמק בכעתנ .תצקמב הנוש ףונ
 ינפל ,בוחרה תא הצוחה הקומעהו הכוראה הלעתה לעו

 .ונכרדב םדקתנש
 יכ .איה "ער עגפ" — וז הלעת יכ םירמוא ריעב
 אל םידליה ונא םלוא ,םיבשותל תולחמ איה האיבמ
 ירהש ,החמשו םיעושעש רוקמ איה ונל .ךכ ונבשח
 ונא .םיקוריו םיפי תודש םיערתשמ הנממ קחרה אל
 תיארנ ובש םוקמל םיעיגמ ,םיקחשמו םש םיצצורתמ
 םילבוט םה :הצחמל םימוריעו םימוריע םישנא תצובק
 םיאיצומ םהבש ,םינוש םילכ םייוצמ םהידיב ,הציבב

 ,תוגורעב םירשיימ ,םתבריקב ותוא םירדסמ ,ץוב םה

 תא םידירומש רחאל .ץע תורגסמ ץובה לע םימש
 ונא ןמז רובעכ .טמחש־תוחולכ ץובה הארנ ,תורגסמה
 ףרוט הזלו תוקלח ,תושבי תויבוק םש םיאצומ
 השק .הקסהל שמשמ הז רמוח .לובכ רמולכ ,וארקי
 דחא ןורתי לבא ,ביטל םחפכ ותומכ לובכ יכ דיגהל
 םעה תלד הלוכי ןכ לעו הברהב רתוי לוז וריחמ :וב
 זא שמשי ןעמל םיכוראה ףרוחה ימיל ודגאל ,ותונקל

 .תיבה םומיחלו הקסהל

 ןמ ץובה אצויש עגרב יכ ,שארמ רבכ םיעדוי ונא
 אופיא םיצצורתמ ונא .םימ רהנ ומוקמב עיפוי הדשה
 ,םיקחשמו םירצונה םינכשה ידלי םע אתווצב וביבס

 םירצונה םידליה !םיטטוקתמ ונאש עגרל יוא לבא
 םיידוהיה םידליה ונאו םימל ונתוא וקרזיש םימייאמ
 ונדעב ענומ הז דחפ ןיא ןכ־יפ־לע־ףא .דחפ םיאלמתמ
 ¬עתל עיגהלו םימל סנכיהל ,םיפחי בושו בוש ץורל

 םיגיגד רחא ףודרל ,תוחשל ןאכ םידמול ונא .תל
 ,היח זא הלעתה .התיעקרק לע םירבד ינימ שפחלו

 םילח הלאכ םימי .הב הלדג היחמצו הב םימרוז םימ

 האושב וידחי ופסנש (ןליא) לארשי יחאו יבא רכזל

 לובטל םירוהה ונתוא םיחלוש זא .ביבאה תנועב בורל
 ונל המדי ימו .חספה־גח דובכל םישדחה םילכה תא

 !רשואל זא
 ןמיס ןיא בושו רהמ שיח םירבוע הלא ביבא ימי
 ,התיעקרק לע ץוב םא יכ — הלעתב םייח םימ לש

 .וב םילדג רדרדו ץוקו ,וילע הסכי קורי םורקו

 םיזורח םהמ םיזרוחו םיצוקה יחרפ תא ונא םיטקלמ זא
 ץיקה םותכ .תכשמנ החמשהו — ונמצע טשקל םיפי
 זא .ףרוחה — םהירחאו ויתסה ימי םיאב ,ךוראה
 .הבע חרק תבכש הסוכמ הלעתה תא ונא םיאצומ
 חרקה לע םיקילחמו םישלוג וגא :רדהנ עושעש בושו

 .הלילח רזוחו הנש הנש ךכו —

 תושיגפה רשג

 םוקמל אלא הלעתל םיצר ןיא בוש .םילדג םידליה
 ,ןוטק רשג .הילעמש רשגל — תונושארה תושיגפה
 דע !אוה דמחנו רקי המ םלוא .הרואכל שגרומ אל
 .םהיתבל םירזוחו םהיתורבח תא םירבחה םיוולמ ןאכ

 תיבב .וידחי םיאצוי ןאכמו תושיגפה תוכרענ ןאכ
 ¬שייתמ םגש שיו .ולא תושיגפ לע םיעדוי ןיא ןיידע
 םיחכוותמ וא םיחחושמ הפו רשגה הקעמ לע םיב
 טקש בוחרה ןאכ .רתויו תוצח דע ,תוכורא תועש
 םיפופצ םניא םיתבה ןאכ .ןיעה תא הבוש ופונו
 .הניג ףקומ תיב לכ טעמכ .תברועמ היסולכואהו דוע

 ךימס אוה לצה .םינומרע יצע םילדג ךרדה ידצ ינשמ
 .ךלילה ןאכ חרופ ביבאב .חוחינ חיר אשינ ריוואבו
 ירפ־יצע םילדג ,םיתבה תא םיפיקמה ,םינטקה םינגב

 .קרי תוגורע — םדילו
 .ךפיהלו ירצונ תיב־לעב לצא ידוהי ןכש רג ןאכ

 תונח" — תבותכ תויונחה ראש ןיב שוגפת ןאכ
 "הקוריה רכיכה" םיארוק הזה קלחל ."תינלופ

 ריהב ונעגה ןאכל .יתחפשמ הרג ןאכ 216101^
 .םינטק םידלי ונת

 הרבע ןוצרב אל יכ ,ריכזהל תגהונ התיה ל״ז ימא
 הידליל ןאכ אצמת םא הקפקיפ יכ .הידלי םע ןאכ רוגל
 דודה אוה הז בוחרש תעדל שי יכ .הבוט הרבח
 רמע ,תודבכה תולגעה תורבוע ןאכ .הריבה השראוול
 ־ירכיאו םירפכב הרישע הביבסה ןאכ ,תורוחסה תוס
 תונח הנשי ונל .עובשב םיימעפ הריעה םיאב םה
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 שי יתחפשמל .וז הביבסב המוקמו לזרב תורוחסל
 םע ןכו תירפכה היסולכואה םע דחוימב קודה עגמ
 ןוקיתב ימ ,םירכיאה תא םיתרשמה םינולגעו םיחפנ
 תאצוי ןאכמש ןוויכו .םיסוסה לוזריפב ימו יאלקח ילכ
 םתאצ םרטב ,תולגעה ילעב םיקוקז ,השראוול דרדה
 לוזריפל ןכו ןנוקיתו םהיתולגע תקידבל ,הכוראה ךרדל

 .םיסוסה

 ־ילעבו םיחפנה םידוהיה ינורכמ םייח ךכ םושמו
 ינוברקו ייח ךלהמ לע םמתוח תא ועיבטהש ,תולגעה
 תא חכשי ימ .םהיפכ למע לע םייחה םדאה־ינבל
 — ראצה אבצב רבעשל לייח ׳ןוסחה ,חפנה ץכ ףסוי
 ותשא ...ועמשל ינרבע דערש ,הבעהו קזחה ולוק תאו
 ודלונ תודלי קרו — תודליב תלפוטמה ,הליהת העונצה
 תא ריעסמ היה דבלב תונבל בא ותויה םצע .הל
 תא ךופשל תויונמדזה ול שפחמ היה דימתו וחור
 — היחפנל ותשאל ארוק היה אוהשכ .ותשא לע ומעז
 ללותשמ סוס לוזריפב הב רזעיהל שקבמ אוהש ונעדי
 .וינפמ ונדחפ ונלוכ .ןבולמ לזרב הצקב קיזחהל וא
 הז םעו האירקה תא הל רשבל הליהתל רהמ ונצר
 הרימש םשל וליאכ היחפנה דע התוא םיוולמ ונייה

 .הלילח ,וסעכ לכ תא הלעב הילע ךופשי ןפ הילע

 בוחרב ויה חפנה ףסויל המודב םינכש טעמ אל
 השטיא ,חפנה ףלוו יכדרמ ,חפנה ןתנ ןוגכ ,ונלש
 הז םעו םינתרבג םידוהי הלא לכ .וינב םע שטנווניא
 לכ םיבשויה ,ריעה זכרמבש םידוהיהמ תצקמב םינוש
 טחמב לידבהל םיקסועה וא שדוק־ירפס לע םהימי

 .עצרמב וא

 ,בוט ילכלכה ובצמש ,לזרב־רחוס ,ל״ז יבא םג

 ןבזהו לבסה םע דחי השק הדובעב םלש םוי דבע
 דמעמ ול רצי ,ותאירב עבטמ ,עונצה וכוליה .ולש
 .חפנהו רחוסה ןיבש דמעמ ילדבהב ונשגרה אלו םכותב
 וידומילב ךישמהש ימ .וידחי ןאכ ולדג םידליה
 ונקחרתה אל — עוצקמ דומילב רחבש ימ ׳רפסה־תיבב
 ןויצ ילעופ תגלפמש םויבו .ונרגבו ונלדג .והערמ שיא
 ינבכ םירחוסה ינב :ונלוכ הילא ונינפ ,ריעב הדסונ
 לצא עוצקמ דמלש ,דל יחא תכל קיחרהו .םילעופה
 ידוהיה בוחרבו החפשמב ערואמ הז היה םנמא .ירצונ
 ידוהי אצמיהל היה ךירצש ינפמ ,הזכ עוצקמב רוחבל
 רכוזש ימ םלוא .םירצונ םילעופ תורשע ןיב ידיחי
 ידוהי רוביג ןכש .םמותשי אל יאדו הזה רוחבה תא
 ׳םייחב וכרד לכ וילע דיעתו .עדי אל דחפו היה

 .הברעב ץולח תויהל ותכלו לארשי־ץראל ותיילע

 הבוט תונכש

 ¬צונה םינכשה םע דחי םידוהי ויח הקוריה רכיכב

 ¬רפתה איצוהל םא .םיניקת םינכש יסחי ורצונו םיר

 העדי אל וז ריע ירה ,םינגילוח לש תודדוב תויוצ
 אלש דיגנ םא םזגומ הז היהי לבא ,הדועמ םורגופ

 .תומיזמ ישרוח לש תינודז תשחוב די התיה

 לש לושחנ רבע .ןילופ לעשכ ,הפוקת יל הרוכז
 ¬צונל תיפסכ הרזעו הכימת שיגמ ןוטלשה .תוימשיטנא

 ¬והיב ורחתיש ,ריעב תראפתל רחסמ־יתב םיקמו םיר
 רחסה תא אכדמו םידבכ םיסמ ליטמ הז תמועלו םיד
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 ארוקה ימשיטנא זורכ — ״!ינלופ לצא קר הנק ,ינלופ״
 ידוהיה רזזסמה תמרחהל

 .םידוהיה ידיב בורל היה רחסמה יכ רוכזל שי .ידוהיה

 תוגלפמ םעטמ וא ןוטלשה םעטמ םינכוס םיעיפומ
 ,ינלופ" :איה המסיסהו ,םיפיטמו תוינוציק תוימואל
 .םיעגפנ םינכשה ןיב םיסחיה ."ךיחא ינלופה לצא הנק
 םירצונ ואצמנ דוע דימת יכ ,שיגדהלו רוזחל שי םלוא
 די טישוהל ויה םינוכנו תינודז די ךכב וארש ,םירשי

 .ידוהיה דידילו רכמל תרזוע
 ינכוס .וזה הפוקתה לע יל םירוכז םיבר םירקמ
 ימיב םייוגה להקב םיברעתמ ויה תימשיטנאה העונתה
 בורש ןוויכו .םידוהיה םירחוסה דגנ םותיסהו דיריה
 ¬יגמ ויהו םיתיסמה וששח אל ,םייוג ויה ונלש םינוקה

 האג ידוהי היהש ,ל״ז יבא .ונרצחבש ןסחמל דע םיע
 ואיצומו הזכ ןכוס ספות היה ,םהינפמ עתרנ אל ,קזחו
 ןכש :םיזוירוק םישחרתמ ויה תחא אל .םוקמהמ חוכב
 םיפיסומ ,אבאל םירזוע םירצונה םינוקה ויה םעפ אל
 םג היהו .תונחה ןמ םינכוסה תא םיקלסמ דחיו הכמ
 .והכיהש יבא לע ןנולתהו הרטשמל עיגה הזכ ןכוסש
 קוחצב ךכ לע ביגה ,יבא תא ריכהש ,הרטשמה ןיצק
 וינפ תא הארי לבל וריהזה דועו הכומה תא חלישו

 .ונתביבסב

 "•ןוצאמ" — "סילייב"

 ןיב יתורבח לדבה םייקש ונעדי ונתודליב דוע
 קלוחמ היה ינוריעה ונרפס־תיב .ירצונ דליל ידוהי דלי
 ¬צונ תותיכ לש תומוקו תוידוהי תותיכ לש תומוקל

 הטטקל םעפ אל עיגה תוקספהב ונשגפנשכ .דיהו .תויר
 "סילייב" ארקו ירצונ דלי רבע םא .תישממ הביס אלל

 רבדה קיפסה רבכ — ׳ךוצאמ״ ול ונובישה ונאו
 תוכמב תרמגנ .דתיה םעפ אל רשא ,הטטק ץורפתש

 .םד בוז דע
 איה ,ונריעל תדחוימ .דתיה אל וז העפות ךא
 אל הילע בתכנו רפוסו ןילופב תיללכ העפות .דתיה

 .טעמ

 זא היה לוכה ,1926 תנשב יתבזע ירוה תיב תא
 הנממ יתדרפנו המלש .דתיה יתחפשמ .ידמל וולש
 הצרא ונילא םלוכ ולעי המ ןמז רובעכש ,הווקתב
 הלע םייתניב .ןאב ויה רבכש םידליה םע דחאתנו
 בוששכ ,םינש 5 רובעכו ׳ונלש םידליהמ קלח דוע
 תוגאדב םייורש םתוא יתאצמ ,ירוה תיבב יתרקיב
 המוצעה תורחתהה לשבו ׳ובו םיהובגה םיסמה לשב
 דחפ לש ןמיס לכ היה אל תאז םע דחי ךא .רחסימב
 ןגרואמ ,הפי רעונ קסנולפב יתאצמ .העשה ייחל
 בוש .תופוכת םתא יתשגפנו ,תויצולח רעונ־תועונתב

 .דימתמו זאמכ ,תיתוברתו המיענ יתרייע התיה

 תועש הברה ירוה תרבחב הלבמ יתייה םעפה
 ,ונלש בוחרב יתלכתסה בושו ,תוניחב יתבשב םויב
 וליאכ ויתב ׳רתוי רצ ,רתוי ןטק תעכ יל הארנש
 ,יליג ינב ,םיריעצה .ירוענ־ימי זאמ רתוי םיכומנ
 ואשנ רבכ וראשנש טעמהו ריעה תא ובזע םלוכ טעמכ
 וקיפסהש ,םתחפשמו םתיב תסנרפ לש םייחה לועב

 .םיקהל

 הארנ ,ינרקבל אבש ,הלגעה־לעב ליוונייז לאומש
 תא ליבומו ןכודה לע בשוי רבכ ונבו העמק ןקז זא
 ץראב ונלצא יכ ,ליוונייז לאומשל ול יתרמא .תורוחסה
 לע .אשמ־תוינוכמב רבכ םיגהונ וגוסמ הלגעה־ילעב
 חטבומ דוע דימת !הלגעו םוסכ ןיא :בישה אוה ךכ
 הלגעה רשאכ וליפא ,דעומב שדוק־תבשל עיגהל
 קיפסי ןמאנה וסוס לע הביכרב ירהש .הלילח תרבשנ
 אל" ? השעת המ ,לקלקתת יכ הנוכמ וליאו — אוביו
 .ןעט — ״הלגע־לעבל שורדש אוה םומ םא יב ׳הנוכמ
 ־שיא םע שגפיהל היה בוטו וירבדל "םייחל" וניתש

 .קיתו למע

 ןגה אל שיא ...םוד םתמלאנ םכלוכ התע הנהו
 םירפסמ .םתייח םתאש םידידיהו םינכשה ךותמ םכילע
 בשייתה םהמ קלח .םש םייח דוע םינכשה לכש
 ...דוע עמשנ אל םכלוק תא ?םכייא םתאו ...םכיתבב



 רחש הקבר

 אבא תיבב ץראה ןמ רוקיב

 ,ל״ז ןמלגיפש יול ,יחא רכזל שדקומ

 ־רה לע רורחשה תמחלמב לפנש

 .םיתיזה

 תובכשו תויומד

 ןכ יתרייעמו יתודלי ימימ תקחרתמ ינאש לככ
 ,תוירוקמהו תולענה תויומדה יניע דגנל תופקדזמו תומק
 הריצי לש עקר לע קרו םמצע תא וחיכוה ץראב קרש

 .םהייחל םעט היה
 תיסופיט תילאיצניבורפ הרייע .רתיהש ,קסנולפ

 לש שדוג םע !הבש תויתרגישהו תוינונטקה לכ םע
 ¬עה םייניפואה םייוניכה לכ םע ,יתיב־לעב םייח־חרוא

 לש תונויארהו םינכשה םע ...היבשות לש םייממ
 רספסה ידוהיה לע *םהיאנת לע םינתחהו תולכה
 :ודיב (חונמה יבא והניכש יפכ) "תונלטבה לקמ״ש
 ¬ליב לפוטמה ׳ףסוי רלדנסה !וינוקל הפצמה ינוונחה
 םיילענה ןוקית תא רמוגו ינמלוח רמז ול רמזמש ,םיד
 ,םהינימל תוילושה !תוצחב 12 העשב ,תיבה־לעב לש
 -תיב לומ ה׳זוק בוחרה הצקב םיניערגה יחצפמ
 ,שיבכה לע תופילקה תא םירזפמ םהשכ ,תסנכה

 קפסל הנומתה תא םימילשמו םימרוז ןיכפושה־ימו
 ...דחי םג יטתסאה שוחה תאו ןיעה תא

 ,הרז הדובעל םידבעושמה ,"םינטקה" םיללובתמהו
 םקודיצ תא םיאצומה ,םינכסמה םיקינ״תיפי המ״הו
 תולעל ףאושה ,"זפה" רענו !תירזכאה םויקח־תמחלמב

 ...םייוסמ יתרבח בלשל
 ¬לפנ םירופיסו תודגא וכלהתה וז קסנולפ ריעב

 ויהש ,םילודג םישעמ לש תרוסמ השרתשה ,םיא
 הרובגו םייקה דגנ הדירמו תונכפהמ לש תוצוצינ הב

 .עוציב לש
 הפיאש ׳תדלומל םיפוסיכ תידוהיה קסנולפב ויה
 ,הריציל הפיאש ,תימצע הברקה ,תעדל .הדובע ייחל

 .תויצולחל ,תואמצעל
 רתסב םיפסכ ול גישמ ורבח ,הצרא הלוע ברה ןב

 •..ונב ירחא "העבש" בשוי ויבאו
 ¬יפאה םע רבחתהל התב לע תרסוא תינולפ םא

 תא תלעונו הרדחב התוא תרגוס ,םינויצה םיסרוק
 העונתהמ רוחב ספטמ הזה תיבה גג לעו — התלד

 .האולכה הנויה תא ררחשמו

 ¬כתהו תורעיבו "ןטקה" שרדמה־תיבב תופיסאהו
 רשא ,םהינימל םיגוחהו .ותרובחו ווירוג־ןב לש תוינ

 .יולגבו רתסב תותבשבו םיברעב ודמלו ודקש

 הז — ונכנחתה הלאה םישעמהו םירופיסה לע
 ...ךירדהו זמר ,םסק

 ןרטש לארשיו איבל המלש

 יתודלי תפוקתב תועפות יתש יל תורוכז דוע
 רקיעה ןיב ןיחבהל היה ילעו יחומב הכובמ וסינכהש
 לוכה ׳איבל המלש הרייעב עיפוה דחא םויב :לפטהו
 .וניניינע ןעמל תולמג השועו אוה בושח שיאש ועדי
 ?םתעמש" :םידליו םירגובמ יפמ ינזוא הטלק עתפלו

 גיראהו םיצהוגמ אל ,םיטמוקמ םידגב שובל אוה —
 סרגנוקב עיפוה אוה ךכו ...תושמושמ וילענו ,טושפ
 המכו ..."?דציכה ,ללכבו ,םינוש הנידמ ישנא ינפל
 ררושמה תוצרהל הרייעל אב ןכמ רחאל תועובש
 וילענש ,וגל ורפיס" :וגעל ונינכשו — ןרטש לארשי
 התוא רשק רפוסהו לופיל הדמע תחא הילוס ,תועורק
 "רואה״ב םירפס ףילחהל ונאב ברע ותואב ..."!לבחב

 ותאצרה לע חוכד :ןיינעל ירמגל תרחא השיג הנהו
 ...ותוישיא לע ׳ויתוריצי לע ,ןרטש לש

 "ץיגוקוב״ב םילויט

 םשב הנוכש ,הקצולפ בוחרב םייתרגישה םילויטה
 תדדש ןכש — ןיבהל השק ?המ םוש לע .״ץיבוקוב״
 םשו .ןומרע־יצעמ אקומ התיה הז בוחרבש םיצעה
 .םיליגה לכלו הרייעה תובכש לכל שגפימה־םוקמ
 תינופצה הכרדמב םילייטמ רתוי "םיסחוימ״הש אלא

 — ןבומכ ,רתנהו .תימורדה הכרדמב קחדנ ״ךמע״ו
 .המח השיגפ לש תורשפא שי הפ .תימורדה הכרדמב
 םיארנ ויה םילייטמהמ המ קחרמב .הבורקו תירבח
 םהינפשכ ׳(דחא דות .א קחצי .ש יול) םירענ השולש
 ,םייניצר .םמצעב םיסנוכמ ,ריעל ץוחמ לא תודתמ

 לע םידקוש .ןגב םה םיבשוי .םיחכוותמ ,םיחחושמ
 ¬חא םייחל םיננוכתמו יאמצע ןפואב םידמול ,םירפס

 רוצייב דחאה :הכאלמ־יתבב םידבוע םויב ...םיר
 ידוהי אוהו) ינלופ תשורח־תיבב תויאלקח תונוכמ
 ברעבו תורגנב ומצע תא רישכמ ינשה .(םש ידיחי
 תולעל םיננוכתמ םה גדתנתב םיקוסת םידמול בוש

 34• ןיסנולפ רפס
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 איה ןילופמ האיציה רשאכ ,1920־ב הז היה .הצרא
 .םהינפב םילוענ ץראה ירעשו תוענמנה ןמ

 תוחישל בישקהל וללה םירענה וטילחה םעפ
 וז" :םמוכיס תא יתעמש "."ץיבוקוב״ה לע םילייטמה
 ׳ודידי רבצש שוכרב אנקמ הז ׳השדח הלמש השבל
 דחא ."תוליכר םתסו — םיחוורו קסע לע םלוח הז
 שי םעט הזיא ,םישנאה םה םינכסימ" :םייס םירענה

 .״? םהיתופקשהלו םהייחל

 םייתשוחנבו תולובגה תא ובנג םירענה תשולש
 דחא — השראווב סירוסאה־תיבב םובישוהו םוליבוה
 םירוההו קסנולפב רהוסה־תיבל לובכ כ״חא לבוה
 ¬וחוכ תא וסינ בושו ועתרנ אל ,וררחוששמו ...ושייבתה

 וחילצה םיבר םיצמאמבש דע תונוש םיכרדב םהית
 .ץראל עיגהל ףוס ףוס

 תוגלפמו םיריעצ תודוגא

 ךא ,לועפל וננוצר זע .הריעצ םידלי תרובח הנהו
 תוקחל ,םילודג תויהל :ונתפיאש .ונל ןיא הכרדה

 ונטלחה םעפ ...םייאמצע תויהל ,ונתאמ םירגובמה תא
 ונשדקה םיפסכה תאו םיסיטרכ ונרכמ ,הגצה ךורעל
 יל םירוכז דוע .(המחלמה ירחא) םיכרצנ םידליל
 הנהו .הרובחה לש הריציה תחמשו דוכילה ,הנוכתה
 :ףסונ בלשב םילוע בוש .14—13 ינבכ ונא רבכו ונלדג

 ?ונישע המו ..."הנובת" הל םיארוק ,הדוגא םידסיימ

 ,האירק־רדח ונקתה ,םירפס ונפסא ,הריד ונרכש —

 ישנא" ,ונחנאו .םיפסכ וניניב ונפסא ,תוחיש ונכרע
 ¬וש תולאשב "תוצרהל" ונמצע לע ונלביק ,"דעווה

 :ונמאנו םינותעו תורבוח ,םירפס ךותמ וננוכתה ...תונ

 גדל ץרא אלל לארשי םע תא וניוושה ,ומיר־ןס לע
 לכמ דבועו דמול דעונ ונכותב ונגריא ...םימ ילב
 ושפיחש תורענו םירענ ונילא ואב כ״חא .תובכשה

 .רעונ אוה רשאב רעונ לש תושיגפ םתסו ןיינע

 תוברה תוגלפמה לש ןתוחתפתה תפוקתב הז היה
 לאמש ןויצ ילעופ ׳תינויצ תורדתסה :ידוהיה בוחרב

 תוגלפמהמ תחא לכו .דועו דועו םזינומוק ,ןימיו
 — הריעצ תרמשמ רותב הדצל ונתוא ךושמל התסינ

 בישקנ ,הגלפמ םושל ךייתשנ אל :ונלשב ונחנאו
 רידגנ רגבתנשכלו חתפתנ ,תויעבה תא דמלנ ,םלוכל
 ץרא ,תעד ,הנובת :ונתמסיס תעכ ךא .ונמצע תא

 ...ונמעל

 תונוש תובזכאבו תוגיאדמ תועפותב ונשגפנ רבכו
 :רמוא היה ק׳צרוקש ומכ .הרוטאינימכ םנמא .םייחב

 דוע ריכהל ןתינ םינושה םהייוליג לע םייחה תא"
 דעווהמ דחא רענ ."רתויב הריעצה םידלי תרבחב
 .םיפסכה לכ תא ונדקפה וידיבו ׳הדוגאה רבזגל הנומ

 תובישיל אובל קיספהש תעדל ונחכונ םימיה דחאב

 איצוה — ?ררבתה המ .הדוגאב עיפוה אל ןכו דעווה
 הקיתמ־ירבדו םינבדבוד ומצעל הנקו םיפסכה תא
 רישע ויבא .ריעב תסחוימ החפשמל ןב ,רענהו ...םינוש
 ררבל ידכ ,ותיבל ונילעו חוכ ונרזא .ריעה דבכנו
 באה !ונדדחנ המ ךא .עיגמה תא עובתלו ןיינעה תא
 בישקהל הצר אל ,ותיב לא סנכיהל ונל חינה אל
 קורזא ,ןאכמ וקלתסת אל םא :זירכהו ונתשקבל
 ־בתה אל — 5 חקל ונדמל ןכא נ תוגרדמה לכמ םכתא

 ...תולקלקע םיכרדב תכלל ףיסוה רענה — וניד

 תיטסינומוק העפשה

 ונרבע .השראווב דומלל ונאצי רתוי רחואמו
 ךרכה תא םג ונדמל ,"תוברת" ןוירנימסל ןוכיתהמ
 ונופס־תיבב ועיפוה תוקספהה תעשב .וייוליג לכ לע
 ¬פמ םיחוכיווב ונמע וסנכנו םירחא רפס־יתבמ םינב

 תמדוק תוילאסרבינואהש ,ונל חיכוהל םשקבב םייתגל
 ךותב רתפית ידוהיה םעהו ידוהיה טרפה תייעבו לכל
 תוריחבה ינפלש הפוקת .דתיה וז ...יללכה ןורתפה
 ¬המ םיחילש ויה הלאש ,כ״חא ונל ררבתה ."םייסל"

 ¬וומ רגובמ שיא םתוא ךירדהו ,תיטסינומוקה הגלפמ

 ¬ומוקה םע םירשקב דמע רשא ,איהה הגלפמה יקית

 התיבה לודגה שפוחל ונאבשכ ...קסנולפב םיטסינ
 המישרה דעב ונעבצה ונחנא :וננולשכ תא וניליג
 םויה דע .(תיטסינומוקה המישרה רפסמ) םייסל 13

 ...ונבל תרשכהל וטקנש ,םיעצמאה יל םירוכז

 "תוברת" ס״היבב

 רפסה־תיבב הרומ רותב יתדבע 1928/29 תנשב
 המדא חטש יל הצקיה חונמה יבא .קסנולפב "תוברת"
 ליבשב םיחמצ־תניג רישכהל יל רזעו ונתיב דיל
 יתיב דיל יחה תניפ תמקהב ידיב עייס םג ןכ .יתתיכ
 םג יתלפיט ,יתלדיגש םייחה־ילעב ראש ןיב .רפסה
 תמקהל ודגנתהש — ״הדוגאה״ ישנא .םינוי ךבושב
 .םירענ תרובח ונגריא ,ריעב "תוברת" רפסהדויב

 םתמב לעמו יחה־תניפ תא דימשהל ולדתשה רשא
 םישוע — ?םידליה ״םש״ םילבקמ ךוניח הזיא :ומאנ

 .(םינוי-יספות) "סרעפאחנעביוט" םהמ

 תללותשמ תוימשיטנאה

 .ןילופב רוקיבל ץראה ןמ יתעסנ 1937 תנשב
 שגרוה ריוואב .ירוה תיבב הכרה יתב םע יתרקיב
 ¬ופב הניפ לכל רדח יצאנה לערה .הפירשה־קבא חיר

 קסנולפל השראוו ןיב תבכרב יתב םע יתעסנ .ןיל
 הזיא :ינלופ לעופ ילא לפטנ הנהו .תירבע ונרבדו
 ונהש תעדל ךילע ? םש ״םישקשקמ״ םתא הפש
 ־ליפ ישנאמ) רחא ינלופ ברעתה !ןילופב תאצמנ
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 :ורמואב ,ומע דובכ לעו ילע ןגהל הסינו (יקסדוס
 :זלה ול הנע — ?ךצראב םיריית לבקמ התא ךיא
 -תלבק התיה וז .(ידוהי דבע)ש9ע01ג615:״

 .הנושאר םיגפ

 וזיא .ונלש םידוהיב יתלכתסה .קסנולפל יתעגה
 ,םינכסמ םהו !םהמ העפש הרוהט תידוהי תומימת
 םיטקידניס םירצונ .הלהבו דחפ יזוחא ,ךרד לכ ירסח
 ¬רה ידיל םירבוע ידוהיהו יללכה רחסמהו םייאלקח
 ...תחרופ תוימשיטנאה .תויטסישאפה תוינלופה תויוש
 ילגרל תחתמ תטמשנ עקרקה :תיללכה השגרההו

 .םידוהיה

 ינלופה ונתיבב עיפוה ירחסמ ןיינע הזיא ילגרל
 ¬יטנאה דחא ,(םייניעה די־לע העובעבאה לעב) יקסיט

 ירפס :יל שחל חונמה יבא .ריעב םיקהבומה םיימש
 ךתב תא יגיצה .ךקשמ לע ,ץוביקה לע ,ץראה לע ול
 תאש ול ידיגה ,ץראב םידליה ךוניח לע ול ירפסו
 םשרתיש ...(הינאב יתאב) ןוריוואב תאבו הרישע
 דוע עיבה אוה .תמא הברה ול יתרפיס ...ץצופתיו
 -רשוי דותמ קפס ,סומינ ךותמ קפס .תולעפתה רתוי
 ,האנק "דנומא־רסוח יתנחבה תונטקה ויניעב ךא ,בל

 ...בל־עור

 "יאוכ היא" לש אמא

 םיעוגעגה .םישק ויה זא קסנולפב יתבישי ימי
 .םויל םוימ ורבג ץראל

 .רצחה ידלי םע הנמז בור תא התליב יתדלי

 יבורקו .ץראהמ האיבהש ,םיקחשמ םמע תנגראמ
 .וללה םידליה םע קחשל הל ישרת לא :יל םיריעמ
 .םהישאר תורעשב םיצרוש םיניכו ,םיכלכולמ םה אלה
 ישפנב רומש ורכזש ,רקיה יבאו !םהמ קבדית איה
 תוצעל בל ימישת לא :ריעמ ,םידלי־בבחמו ךנחמכ
 םידליו הצור איהש ימ םע היא קחשת — !וללה
 תרבחמ התוא לדבל ךל הלילח .רצחה ידלי םה םיבוט
 ןמ םיניכ קוליס ...ישפנ ךבסל הל ימרגת לא — םידלי

 ...שפנה ןמ ךבס קוליסמ רתוי לק תורעשה

 לוכהו םיבר ונובבס ,ריעה תובוחרב םילויטה ןמזב
 ךוניחל ועגעגתה .ץראה תדילי ,תירבצה יתבמ ולעפתה
 ונלוכי וליא ,היה בוט המ :יתבשח זא רבכו .הזכ
 ירה — ץראהמ — ,ץוביקהמ םינב רפסמ םשל רגשל
 ןעמל רתויב הבוטה הלומעתהו החכוהה התיה וז

 ...ונניינע

 תארוק יתייה םעפ ידמ .חדבמ הרקמב ינא תרכזנו
 המשש ,ומשרתה בוחרב םידליהו !יאוב ,היא :יתבל
 ¬תמ םידלי תצובקו ׳דבל יתכלה םעפ ."יאוב־היא"
 ואוו :ילא םינופו "טהעג עמאמ ם׳יואב היא" :תשחל

 ? ״יאוב היא״ זיא

 לע םינוש תומוקמב יתרפיסו יתחחוש :הרקמ דועו
 ןמ טעמ אל וגפס יבורק םג .םהיתויעבו ץוביקה ייח
 תולעפתהב ובישקה םה :דיגהל שיו .וללה םירופיסה
 ,יל ןבומ אל תאז לכב" :תודודה תחא יל החש .הבר
 ...םירז םישנא םע ץוביקב תויחל הכירצ תא עודמ
 ףא םקלחו תויחאו םיחא ץראב ךל שיש ,ןמזב וב
 ץראב םתא םיבורק הברה ךכ לכ ירה .םיצוביקב םה
 ...לודג יד ץוביקו דוחל ץוביק םכל ןגראל םתלוכיו

 םינלופ םידלי םע תומחלמ

 רשא ,תומוקמל יתכלה קסנולפב ירוקיב תעב
 םהמ הברהו תונוש תויצאיצוסאו תונורכז יב וררוע

 :חונמה יול יחאב םירושק

 821*013 יממעה רפםה*תיבב יתדמלש ןמזב דוע
 ¬לופה םירענהו תורענהמ תובר ונלבס ,?0^526011112

 הבישראפ ןוגכ םינוש םייוניכב ונל וארק תורענה •םינ
 ,םינבא ונב ודיי םירענה ,(תערוצמ הידוהי) הבודי׳ז

 רבדה ...וניתולמש תא םירהל ולדתשהו ונירחא ופדר
 המכ ןגריא ,הברה רביד אל ,ליגרכו .יולל עדונ
 ונאלמתנ ועציבש תולועפ רפסמ ירחאו ונלש םינב
 .טקשב התיבה רפסה־תיבמ רוזחל ונלוכיו ימצע ןוחטב
 םירענה םע "תויולג תומחלמ" וירבחו יול ונגריא ןכ
 םע לבוגה ,ונתיב ירוחאמש שרגמה לע םינלופה
 הז דצמ ונלש םינבה .רמוכהו היסנכה לש שרגמה
 יפל — המחלמהו .״רמוכה״ דצמ םינלופה םירענהו
 ,תוריעצה תונבה ,ונחנא .םהיניב םכסהה יקוח לכ
 "הנושאר הרזע" םגו ונלש םינבל םינבא ונקפיס
 :הרכהה אלמבו תוניצרה אולמב הז תא ונישע .ונגריא

 םהל וחיכוה ותרובחו דל ...!ונחוכ תא םהל חיכונ
 היה יד .בוחרב טקש ררתשה זאמ .םעורז תחנ תא
 ומכ םיחרוב ויה םיצקשה לכו !ךלוה דל :דיגהל

 .םהירוחל םירבכע

 רומש דוע לוכהו — םינש תורשע ינפלמ תונורכז
 .יניע דגנ יחו בלב

 — !יתדלומ ריע ,הנורחאב ךיתבזע בר רעצב

 !יבלב ךל םירומש םיבר הבהא ישחר םלוא
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 םיווק

 לגס עשטפאוו באז ׳ר

 המדקה ילמ

 .האריו תודיסח ,החמשו הרות םוקמב ,קסנולפ ריעב

 התיח .החפשמה הלדג תוירבה תבהאו ארובה תבהא
 .קקזנו ךרצנה לכ תא הבהאבו תובידנב התייחהו

 הרייעה ןמ .םידידילו םיבורקל ׳םיחרואל חותפ תיבהו
 הליכשמה ,הרקיה ימא יל הרפיס תובר .םיקחרממו

 .עשטפאוו ׳ר תב ל״ז ה׳לחר הנידעהו

 תא לקשו בהלנ ןויצ-בבוח היהש עשטפאוו אבס
 בהזה־רפסב םג םשרנ ,קסנולפל אבוהש ינויצה לקשה
 םא רוגמ יברה תא לאש אבס .תמייקה־ןרקה לש
 ירחא לבא .ךכמ והענמ יברהו השודקה־ץראל עוסנל
 80 ןב אוהו ץראל אבס אב רבכ ,1930 תנשב ,םייתנש

 ־ןושארב הרגש ,ןיורק לטבצ תבה תשירד יפ־לע ,הנש
 ה׳לחר תבה תיבב ביבא־לתב ונתא היה הליחת .ןויצל
 הרות־תחמשב דקור היה םיריעצ ןיב ריעצכ .ןמדלוג
 .ןגינו רשו *יוות בתכ .הנבי בוחרב תסנכה־תיבב

 ותומדל
 תעדל ,הנשמבו הרותב םידכנה תא ןחב .חמשו ץצולתה
 ןיינעתה .לוכי־לכה ארובב םתנומאו םתואיקב תא
 דיסחכ תואלפנו םיסינ רפיס .הלכלכבו תוינידמב
 בולוקוס םוחנ ,ר יוליעה לע רפיס .ץרענו בוהא .בהלנ
 הרפיסו ה׳לחר ,אמא הפרטצה וילא .החפשמה ראשו
 ,בולוקוס םוחנ ׳ר לש ותבסו לרימ־םירמ ,התבס יכ

 לע תורמוש ,תוצורח ,תוליעפ םישנ .ויה תויחא ,היח
 ,םידימא םידוהי לש תשחולה תלחגה לעו תרוסמה

 .בידנ בלבו הפי ןיעב םימרותו םינבר ,םייבר

 ־הדניה תבה :קסנולפמ הצרא ולעש הלאל דועו
 הלדלוג־הבהזו .ל״ז ץיבומיח רזעילא הלעב םע הלכימ
 החפשמ המיקהש ,םתדיחי םתב ,םיכורא םייחל לדבית
 דכנ ׳ץיבלקני גילז תחפשמ :ןויצלךושארב תראפתל

 .ןיורק השמ־שריה ׳רל

 לגס םירפא ׳ר ,ןבה :ותחפשמ םע הלוגב ראשנ
 ,םירפא ינבמ דחא .האושב ודבאו ודמשנ םלוכ .ל״ז

 .ויתונש עצמאב ,ןוסאב ףטקנו ביבא־לתב רג ,ל״ז קחצי
 רזעילא :ל״ז קחצי לש וינב ,םיכורא םייחל ולדביי
 םה םגו .ל״ז םירפא ידכנ ,םהיתוחפשמ םע המלשו

 .תוירבה תבהאו תורודה תרוסמב םיכישממ

 קסנולפ ונתרייעב ורבעש םימיה לע

 יתדלונש ,קסנולפמ לגס באז ןב ,קיזייא קחצי ינא
 רשא םירבד ריכזמ ,הנש 120 דע מ׳׳רת לולא ב״יב

 .ב״נרת תנשב קסנולפב וערא

 ויה ,םיסרגנוק תודוא לע םלועב ורבידש ןמזב
 ,עובשב עובש ידמ ,ןידג רודגיבא ׳ר לש ותיבב םישגפנ

 .ןושארה סרגנוקה ינפל דוע םיסרגנוק םיסנכמ ויהו

 ׳ל״ז ןירג רודגיבא ׳ר לש ותיב יאבמ ,סרגנוקה ישנא
 דימת אב היהש — הפשוי ׳ר ,קיזייא החמש ׳ר ויה
 תאפמ ,ולש ןוילעה ליעמה לע המח תרדאב ףוטע
 קחצי בקעי ,לגס באז ׳ר ,גרבנזייא לואש — .ותשלוח
 ׳ינאו .םמש תא יתחכשש םינויצ םישנא דועו ,טחושה
 ויהו ,םידלי ונייה הדיורב עושוהי ןכו ,לגס קחצי

 .ב״ויכו רשק תויוחילש לעופל איצוהל ונתוא םינממ

 לאינולוק״ה לש תוינמ רוכמל טלחוה סרגנוקב
 ¬תהל חרכומ היה דחא לכו .לארשי־ץרא ליבשב "קנאב

 .לבור 10־ב הינמ תונקל בייח
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 ׳ר לש שדחה שרדמה־תיבב םיללפתמ ונייה ונחנא
 יללפתמ ויב היה ןירג רודגיבא ׳ר .ל״ז והכ עשטיא
 ול היהש ימ לכש ,גהנימ ונמזב היהו שרדמה־תיב
 ־תעמ קלדש לודג רנ דומעל איבמ היה טייצרהאי
 תרומת תא ואיבי ,רנ םוקמבש רודגיבא ׳ר טילחה .תעל
 .תמייקה־ןרקה לש םילוב תונקל ,הלעש המכ ,רנה

 םילובה תא ףרש ,בירעמ תליפת ירחא ׳דימו ףכית
 םינוק ויה טייצרהאיה ילעב .טייצרהאיה לעב יניעל
 ורכש הז היהו .רנה ריחממ המכ יפ םיוושש םילוב
 ותרייעב ,תינויצ חור ךכ חיפהש ,רודגיבא ׳ר לש

 .קסנולפ

 ־תיב יללפתמ ןיב היהש ,קחצי בקעי ׳ר טחושה
 ידיסח לש לביטשב םגו ,ןהכ עשטיא ׳ר לש שרדמה
 עדונ רוג ידיסחל .(רתסנ) אבחהב ינויצ היה אוהו רוג
 וילע ומק כ״ע ?ינויצ םגו ריעב טחוש זכתייהו .רבדה
 אוה זא .לביטשהמ םינפ־תשובב והושרגו םידיסחה

 .ןזחו טחוש םש השענו הקירמאל עסנ
 הז .קסנולפב ןופטיש םעפ היהש רכוז יננה
 בוחרב ל״ז יבא םע יתכלה .ךרעב ה׳מרת תנשב הרק
 ירחא רבכ ויה םימה .תחקרמה־תיבל דע הבונכי׳צ
 ד לצא םיחנומ ויה ,איהה הנשב .ריעה ךותב רשגה
 תיבל ףיסוהל וא ןיינב תיינבל םיצע ,ורצחב רודגיבא
 .ןופטישה ללגב ומלענו ופטשנ םיצעה לכ טעמכ .ולש
 רוסאש ינפמ .םיקלא עבצא הזש :זא רמא רודגיבא ׳ר
 .ל״ז יבאמ יתעמש הזה רופיסה תא .הלוגב תיב תונבל

 הברה הב ויהו ,תילקיזומ הרייע התיה קסנולפ
 ,םסרופמה רטפא אביקע ׳ר ןזחה ומכ .תונזחב םיניבמ

 ריעהמ 22 ןבכ ריעצ ןזח אב םעפ .דועו רוש ןזחה
 ינפל עובש יכ ,ןבומ :ריזנל ומכ תורעש ול ויה .למוה
 ."ריעה־ינפ" לא תכלל ןזחה ךירצ ,הנושארה תבשה

 ׳ר ןיידה לש ונתוחמ ,יקסבוקייז לואש ׳ר לשמל ומכ
 (סנרפ) רזוד זא היה לואש ׳רו .ןיורק השמ־שריה

 לואש ׳רל ואב ךזחדולבק" לש םיניבמהו .ריעב
 לכויש אקנפשוג ול תתל ׳ןזחה תא עומשל וסנכתהו
 לואש ׳ר ,לגס עשטפאוו ׳ר ,רודגיבא ׳ר :ללפתהל
 .לולא םיכרבמ תבש התיה ,הנושארה תבשהו .גרבנזייא

 םימעפ שולש רמאו תסנכה־תיבב ןזחה ללפתהשכ
 לבקתנ אוהו .תוריקה ודער ,׳ירא תגאשב ,לולא ח״ר
 ׳ילא םסרופמה ןזחה והזו — .קסנולפ לש ןזח רותב

 .ןישריה
 הרקמ רכוז יננה .רודגיבא ׳ר לש ותומדל והשמ
 תונקל קושל רודגיבא ׳ר ךלה ,חספ ברעב םעפ :הרקש
 ינפל דמעש ןיד־ךרוע היה רודגיבא ׳ר—.םינורזמל שק
 טפושה הרקמב רבע — .םיניד־ילעב ןינעב טפושה
 הארו רודגיבא ׳ר תא ריכהש ,קסנולפ ריעה לש יסורה
 רמא .ותיבל שקה תא איביש ידכ ,לבס שפחמ אוהש
 תא בחסת םא ׳הקדצל לבור 3 ןתונ ינא :טפושה ול

 ןהאזרתסא קחצי בקעי טחושה־ברה

 לוכי אוהש עמש רודגיבא ׳ר .התיבה ךבג לע שקה
 לע םימעה ,רענתה ,הז יוגמ הקדצל לבור 3 איצוהל

 .הקדצל הכזו שקה תא ובג
 תנשב קסנולפמ יתאצי ,לגס קיזייא קחצי ינאו
 םינב ,החפשמ יתמקה יתנותח ירחא .השראוול 1906
 ־ץראל יתעגהו השראוו תא יתבזע 1920 תנשבו .תונבו
 תחפשמ ,ןויצל־ןושארב הרג תחא רשא ,יתויחאל ,לארשי
 ׳ר יבא .ןמדלוג תחפשמ — ביבא־לתב תחאו .ןיורק

 לכל י״אב ךרד לולסל ויתונב תא חלש עשטפאוו
 ־זראל יתחפשמ תא יתילעה ,1925 תנשב .ותחפשמ
 ,ה״ב םויהו .םתוא יתנתיחו םתוא יתלדיגו .לארשי
 תודכנו םידכנ .םהיתוחפשמו תונבו םינב ףקומ ינא

 .דואמ דואמב ומצעיו ובריו ויחיש ,ןינו
 לגש קיזייא קחצי

 לגס עשטפאוו ׳ר ,יבס לע

 תנשב דלונ ,דיסח םייח ׳ר לש ונב ,לגס באז ׳ר
 ו״צרת תנשב רטפנ .קסנולפ ריעב (1850) י״רת
 היה עשטפאוו ׳ר יבס .ןויצל־ןושארב ,י״אב (1936)
 ."םירה־ישודח״ה יכינחמ .קצוק ידיסחמ תידיסח תומד

 רומ״דאה לצא ,תורובגל עיגהש דע ,ףפותסמ היהו
 םירבועהו םיללפתמה ץב היהו 'תמא־תפש״ה לעב ,רוגמ

 שמחו םישיש טעמכ ,רוגד "ףסומ־לעב״הו .הביתה ינפל
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 -אריו דיסח .ןשיה רודה ןמ תומד היה אוהו .הנש

 ¬יפא ברקמ היה .והומכ ןיאש לארשי בהואו םימש

 .םתחמשבו םתרצב ףתתשמ ׳ארובה־תבהאל םיסרוק
 תא ראתל השק .לארשידובהא .דתיה ותושי לכו

 -תחמשב ודוקר תא הארו ותברקב היהש ימ קר .ותומד

 .וז ותומד חוכשל לוכי אל ,וינפ רהוזו ,הרות
 ידסיימ ןיב היהו .י״אל עיגה (ץ״רת) 1930 תנשבו
 תומורת ףסא ומצעב .ןויצל־ןושארב ,רוגד לביטשה
 בחסו .תונבל רזעו הנבו םילעופ רכשו .םיניבל הנקו
 ךוסחל .ומצעב עבצו .ןינבל ץצחו לוח תוצירמ ומצעב
 ־תיבב ומש לע הרות־רפס בתכו .שדחה תיבל ףסכ
 חמשו .םילעופה םע רבדמ ,לייטמ םוי לכ היה .שרדמה
 םיתב םינוב ,םירבע םילעופ הארשכ הלודג .דחמש
 היה .םיסרוקיפא ויה וליפא ׳םתא דקרו .לארשי־ץראב
 םתוא ותבהא י״ע ארובה־תדובעל םתוא ריזחהו םברקמ
 םילעופהו םינברה והודיפסה ,רטפנשכו .ותוא — םהו
 הכזה ותמשנ תא בישה ,86 ןב ,הבוט הבישבו .דחאכ

 .ךורב ורכז יהי .ארובל

 עשטפאוו אבס יפמ רופיס

 םיקזוקה תרזעב תירצה איסור האכיד 1863 תנשב
 הב ופתתשהש תינלופה תוממוקתהה תא ברחבו שאב
 .ץיבליסוי הקרב ש״ע ינלופ דודגב ומחל רשא םידוהי םג

 רוסאל וחלשנ םיקאזוקהו קסנולפ תא םג ושבכ םיסורה
 ,לגס.דיסח םייח ׳ר ידוהיה תא דימו ףכית איבהלו
 העמושב העזעדזה קסנולפ ריעה .עשטפאוו ׳ר לש ויבא
 תועש 4 רובעכ רזחשכ לבא .דיסח םייח ׳ר תא ורסאש
 קחשל עדוי אוה יכ ,עמש יסורה לארנגהש רפיס אוה
 ד הארשכ לבא .דימ ותוא ןימזהו .טמחשה קחשמב
 ,עשרל ׳ול ןתנ ,דיספהל ליחתמ לארנגהש דיסח םייח

 .יוג לצא חצנל ׳דחפהו לארנגה דובכ ינפמ .חצנל
 .עיגה םידכנה לאו ,ונבל באמ רבע הז רופיס

 לגס ןריזייא קחצי ןב ,יכדרמ יבצ :דכנה

 ןיורק תחפשמ

 תנשב קסנולפמ ץראל הלע ץורק םהרבא ׳ר
 .(הלשממה שאר ןוירוג־ןב דוד לש ואוב תנש) .1906

 ־תיב לש ,ןינבה־ינבאב תתמכ םילשוריב דבע הליחת
 ךלה םג ,עסנ םילשורימ /׳לאלצב" תונמאל רפסה
 ¬רפב דבע .הווקתדדתפל עיגהו (םהה םימיבכ) לגרב

 תלהנהלו החגשהל רבעו החמתה .לעופכ הליחת •.םיסד
 -סנל רבע הווקת־חתפמ .ןהכ םייח דמ יסדרפב הדובעה

 רמ לצא היה .א״קיפ יסדרפב הדובעה תא להינ .הנויצ
 יסדרפ לע םינוממ ויהש ,היברבא רמ םונורגאהו לירב
 הווקת־חתפמ בולספ רמ .ןייטצהו דבע םתא .א״קיפ
 ןהכה־ללה־ןב יכדרמ ׳ר ינפב ןיורק םהרבא לע ץילמה

 חיגשהו .וילא ןיורק םהרבא רבע זאו .ןויצל־ןושארב
 .ויסדרפ תא ההובג המרב להינו

 ותסורא תא ץראל איבה ,קסנולפל רזח םהרבא
 -ץראב .רשאל התוא אשנו לגס עשטפאוו ׳ר תב ,הלטבצ

 הרש תרידב הכרענ הנותחה .1911 תנשב לארשי
 .חקור בוחרב .ביבא־לת דיל ,קדצ־הוונב ׳הנשבכ

 ־תיב" ,םויכ והנהו היה ,ןויצל־ןושארב תיבה
 תא בלה תובחרבו הבהאב ,החמשב חראמ ."חותפ
 ,םיקוחרו םיבורק ,החפשמ ינב .ותרוק לצב אבה לכ

 םיבוסמל וב וכרענ תראפתל חספ־ירדס .םירכמו םידידי
 .םיבר

 :היתונבל תפומל םאו הרומ ׳הבוט הדיחיה תבה

 ,ןימק לאומש ןב ילתפנל האושנ .הצנו הודח ,הואנ

 תרוסמב םיכישממ םהו .ןיורק השמ־שריה ׳ר לש ונב
 .םהיתובא לש האנה

 הלטבצ

 ןמדלוג תחפשמ

 תנשב ׳קסנולפמ לארשי־ץראל אב ןמדלוג בקעי
 .ל״ז ןמדלוג אבאדבהרבא ׳ר ויבא םע ,ח״סרת ,1908

 הקבר־לחר ,םאה :החפשמה לכ העיגה 1909 תנשב
 ורג .םירמו הבוט תויחאהו לאיחי חאה ,לגס תיבל
 .ביבא־לתל ורבע םשמו קדצ־הוונב דכ־רחא ׳ופיב

 ־בבוחו םימש־ארי ,דיסח היהש אבא־םהרבא ׳ר
 ¬קמב ןמא היה אוה .הדובע םע הרות בליש ,בהלנ ןויצ

 ותנשממ קיספה אל ׳הז םעו .הלעמב ןושאר ןעש •יעוצ
 רוקחל תנמ לע תובר תוצראב רקיב .םיעדמבו הרותב
 .וינבל שירוה םלתשהלו דימתהל הפיאשה תאו .דומללו
 רחבו הבישיה תא םייס ,קוק ברה תבישיב דמל בקעי

 .ץרא־ךרד םע הרותב .םייפכ־למעב

 ־ץראל םיאקצולפהו םיאקסנולפה ועיגה 1921 תנשב
 החוורל חותפ ןמדלוג תיב תא ואצמ םה .לארשי
 חספ-ליל־רדס רכזיי דחוימבו .םתיבב ומכ ושיגרהו
 י״ע אתווצב ךרענו וב ופתתשה רשא ,םאובל ןושארה
 היהש .גנילרפש לאש תוישוקה תא .םיניינמ 3־כ
 ידמ םיאב ויה ךכו .אתורבחב ךומנה קר יכ ,ןטקה אל
 ץעיתהל ,םימשר ףילחהל ,תותבשב דוחייבו ומויב םוי
 םא הבוטל רכזית .חילצהלו הרזע לבקל םגו לועפלו
 באז ׳ר תב — ה׳לחר — ןמדלוג לחר ,החפשמה
 קסנולפמ חרוא לכ לש ואוב רשא ,ל״ז לגס (עשטפאוו)
 החורו .דבל לכ תא הרסמו .גח לש ערואמ הליבשב היה
 םילועל' םייח־חורו דודיע הנתנ .וז םיחרוא־תסנכהל

 .ל״נה םישדחה

 ,ןמדלוג תיבב םיפסאתמ ויה גח לכבו תבש לכב
 םיאקסנולפה תא ,תופי םינפ רבסבו החמשב לבקמה
 .ץראל־ץוחמו ץראה ןמ םיאבה םהידידיו םהיבורק לכו

 הרישה .גח ולוכש ןיפנא־ריעזב סוניכ דימת הז היה
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 שארבו .םיחותפה תונולחל דעבמ תצרופו תעקוב התיה
 ואיבהש תונזחה תריש .ןופיסוי לאקזחי ׳ר :םיררושמה
 .הינשהו הנושארה הילעה ילש ׳תאה יריש םע הלוגה ןמ
 ויהש ,םיבשו םירבועו םינכש אלמתמ היה בוחרהו
 ריכהל ,אתווצב םילויט םיכרוע םג ויה .בישקהל םינהנ
 תואבומ ויה תויתחפשמה תוחמשה לכו .הביבסה תא

 .ןמדלוג תיבל

 םלתשה ןמדלוג בקעי .ץראב השרתשה החפשמה
 רפס־תיב לש ינכטה להנמה היה .םיעדמבו הכאלמב
 ךירדמ ,ךנחמ ,בא היה םש .-"הרות־רעש" הכאלמל
 ־תפוקל ולש "טנטפ״ה תא איצמה זא .םידימלתל הרומו
 -ירפו שא ינפב תנגומ התיהש ,ץראב הנושארה לזרבה

 תשורחה־תיב :וייח לעפמ תא םיקהל רבע םשמ .הצ
 ¬וסעת ןתנו ,1914 תנשב דסונש ״ןמדלוג־ןגמ״ לעפמהו

 ךישממ בקעי .םילעופל הדובע־ימי יפלא־תואמ לש הק
 .עשילא ונב םע דחי ,םויכ וז הפנע הישעתב

 תירוביצ הדובעב בקעי לש ותופתתשה העודי
 .תדלומה וינבב ,םייחב םיבר םיחטשב ,הבושחו הפינע

 .םיירוביצ־םייכוניח םיילעפמ דוסייב

 .תמ םשו הילרטסואל רבע לאיחי חאה
 תוחאהו .ביבא־לתב הימי ימדב התמ הבוט תוחאה
 ¬וזחמ המיקהו התדובעל הרוסמ .ביבא-לתב הרומ םירמ
 דומיל תא םה םג ולביקש ,םידימלת לש םיבר םיר
 לש תוריסמהו הברקהה תאו ץרא־ךרד םע הרותה

 .תורודה תלשלש

 םירמו כ,רעי

 ל״ז ןמדלוג לאיחי

 אבא־םהרבא ׳ר ןב .ל״ז לגס עשטפאוו ׳רל דכנ
 ,קסנולפמ עיגה לאיחי .ל״ז (לגס תיבל) הקבר־לחרו

 ¬טקה ויתויחא יתשו ומא םע ,רענ ודועב לארשי־ץראל
 .םירמו הבוט :תונ

 םע ץראב היה רבכ ,םייח־בקעי ,רוכבה חאה
 עיגה םרט ,רענ בקעיו .אבא־םהרבא ׳ר דיסחה ויבא

 .קוק ברה תבישיב דמלו .דווצמ־רב ליגל

 ,החפשמה תרוסמו תובאה תשרומ םע גפס לאיחי םג

 םחה סחיהו ,תלוזל הברקהה ,ץראל הבהאה חור תא
 .עדומו בורק לכל יבבלהו

 הרמזה תא עדיו בהא ,תידיסח החפשמל ןבכ
 .דוקירהו לויטה ,הניגנהו

 ,םלועב ילכלכ רבשמ תנש ,1937 ,ג״צרת תנשב

 ליעפ היה ינדיס ריעב .הילרטסואל ותחפשמ םע עסנ
 איבה .םהילע בוהא םגו תידוהיה הרבחה יגוחב דואמ
 ־ןודעומה ידסיימ ןיב היה .ונצרא חורו תונויצה חור תא
 ןכות תואלמ ויהש ,תוראופמה תוגיגחה יכרועו ינויצה
 םהירוהו םינבה תא ברק ןעמל תובר השעו ,ימואל־ירבע
 לדביי ,ןמחנ דיחיה ונב םגו .התעידילו ץראה תבהאל
 ־רעונה גוחב ,ויבא לאיחי ךרדב גהנ ,םיכורא םייחל

 .ינויצה

 האופרה ידומיל תא ןמחנ םייסמ ,1960 — ב התע
 .אפור תויהל בורקב דתעתמו ינדיס תטיסרבינואב

 םימעפ .ץראל ושפנ ימינ לכב רושק היה לאיחי
 ראשיהל רבכ לכוי יכ ,הוויק םג ,בשחו רזח תודחא
 ,ולזמ ערתיא אל ךא .ותחפשמ תא ריזחהל םגו ץראב
 חפנ (4.5.59) ,ט״ישת ןסינב ז״כב ,וימי עצמאב אוהו
 ויחאמ ,ץראה ןמ קוחר .הקוחרה הלוגב ושפנ תא
 םיבוהאה םיבורקה לכמו .א״לבי םירמ ותוחאמו בקעי

 .דעל ךורב ורכז יהי .דואמ וילע
 םירמ ותוחא

 וופיסוי לאקזחי
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 ,הלשמ םייפיצפס םיסופיט הל שי הרייע לכ

 םוחת וויה קסנולפב השראו בוחרו קניר ינולי׳זה
 תובוחר ראשמ תלדבנ הנוכש ןיעכ — ומצעשכל דרפנ

 היסולכואה לש דחוימה םייחה חרואב ולדבנ םה .ריעה
 ,הכאלמ־ילעב ,םיריעז םירחוס ,"ךמע" ויה םבור .הבש

 וליבוהש םינולגע ,(םינלול) תולוגנרתו תומהב ירחוס
 ועיסהש תורכרכ־ילעב ,אשמ־תולגעב השראוול תורוחס
 ישילש םויב ורכמש םירגת .ןילדומבש תבכרל םיעסונ

 תא ונקש האובת־ירחוס ,קושב םתלוכרמ תא ישישו
 ¬תה םיחפנה םג .קושל םירכיאה ואיבהש תואובתה

 ,ךכ .השראוול הליבוהש ךרדב — וז הביבסב וררוג
 קלח היה .וז הביבסב הזכרתה ריעב םעה״תלד בורש
 התיה הדיחיה םתסנרפש .תאזה הנוכשה יסולכואב רכינ

 .הקירמאמ הלבקתנש תישדוחה הכימתה
 הנבנש םייתומוק־ןב ןיינב דמע השראו בוחרב
 "הדנאמוק הקסטנקיזומה" ליבשב םיובנירג םולש י״ע
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 ,קסנולפ תא ובזע םילייחה רשאכ .(תיאבצ תרומזת)

 םידש יכ ,םיברב וצופנ תועומשו קיר ןיינבה ראשנ

 ותוא לש ורצחב .םיממושה םירדחב תולילב םיקפדתמ

 ¬פשמ לש תבורעת הררוגתה ׳םיפתרמה ירדחב ,תיב

 לע ,אוהה תיבל תונכשבו .תוירצונו תוידוהי תוח

 השטיא לש העוער התקיב הדמע ,םיידי־בחר קיר שרגמ

 קר שמשמ אוהה הנבימה היה םינפלמ .קינבילוא

 וירוגמ־תיבל ךפהנ ןמזה תצורמב ךא ,דבה־תיבכ
 תוריקה דוע ודיעה תיבה לש ורבע לע .השטיא ׳ר לש

 לש התלמשו השטיא ׳ר לש הטופאקה ,ןמש םיגופסה

 ,קנארפ ,ינלופ רג השטיא ׳ר לש ותונכשב .הוח ותשא

 וגהנמו .הלגעו םיסוס ינש ויה אוהה יוגל .רקע־יוג

 םיסוסה תא תובורק םיתעל ףילחהל היה קנארפ לש

 תא איצומ ,רכתשמ היה ןושאר םוי לכב .םישדחב

 תוכהל ליחתמו דומעל םרשוק ,הוורואהמ םיסוסה

 וילא ברקש שיאל יואו .םד בוז דע הבע לקמב םתוא

 ¬עמב ברעתהל דחפ האורה לכ ,םנמאו .השעמ תעשב

 וב טעב םיסוסה דחאש דע ךישממ היה ךכו .ויש

 ותשא וילא תברקתמ התיה זא .הצרא לפנ אוהו

 םתוא הצחר ,האצי םיסוסלו .התיבה ותוא הסינכמו

 םע תחחושמ התיה ןיבוסה תא םהל השיגהש רחאלו

 תוכהל אוה חרכומ ןה .וייח־חרוא אוה ךכ■ ןה" :המצע

 םייוגה לעו םיחרובו וינפמ םידחופ םידוהיה .והשימ תא

 וסעכ תא איצומ אוה ןכ לע ,ודי תא םירהל זיעי אל
 ."םינכסימה םיסוסה לע

 ותתקיבל םיסוסה תא רושקל גהונ םג היה םימעפל

 ,םישרקה תא וכשמ םיסוסהש הז ךותמו השטיא ׳ר לש

 קחצי ׳רל .ירמגל קרפתה ןמזה ךשמבו ריקה ףפורתנ

 ידמ םנמא .תיבה־קדב תא תושעל םינמוזמה ויה אל

 ,לכה-ךםב לבח 5 היה היוושש ,תונח חתופ היה םעפ

 תואצוהה לילגב התוא רוגסל ץלאנ רבד לש ופוסב ךא

 .ןוישרה תואצוהו םיסמה דוחייבו הילע וצברש תובורמה

 לש הירגנה .דתיה קינבילוא השטיא לש ותיב לומ

 ושארב הסנכנ .םישרק תכוס הדמע רצחבו רבושרו ריאמ

 לש ורצחל רבע תולילה דחאב :הער חור השטיא ׳ר לש

 תא לבקל ילבמ ,הכוסהמ םידחא םישרק חקלו רבושרו

 ותלקלקב השטיא ׳ר תא ספת בוחרה רמוש .ותמכסה

 ודגנ השיגה הרטשמה .הרטשמה ידיל ותוא רסמו

 .רסאמ־ישדוח המכל ןודינ השטיא ׳רו תילילפ העיבת

 הצר רהוסה־תיבמ ותאצבו הענכהב ןידה תא לביק אוה

 תיבמ רובעל ומצע לע לביקו ,ויתונווע לע רפכל

 תומדקומה רקובה־תועשב םידוהיה תא ררועלו תיבל

 ,הרקב ,רירגס ימיב — ומויב םוי ידמו .ארובה־תדובעל

 ¬בה יחתפ די־לע ורבועבו םוק םיכשמ היה ברש ימיב

 ,םירקי םידוהי אנ ובישקה" :ונומזפ תא ארוק היה םית

 תכללו םוקל ןמזה עיגה רבכ ןה .םכל דיגאש המל

 ופדר תובוחרה ירמוש ."םיליהת רמאלו הליפתהדויבל

 .םתחונמ תא עירפה יכ ,ול וקיצה םירצונה ,ותוא

 ותנומא ינב תא ררועל ךישמהו האלנ אל אוה ךא
 .ארובה־תדובעל

 ¬יבה יבושבו קסנולפ ריעהמ יתרדענ םינש עברא

 ןועמש ףסוי שרי ומוקמ תא .ריעב דוע ויתאצמ אל הת
 עוצקמ וז הדובעב אצמו תולבסה תא בזעש — רגיחה

 ריעבש שדוקה־ילכמ דחאל ךפהנ ןמזה־תצורמב .םינכמ

 ,הלימ־תחב וא הנותח .דתיה אל .דבוכמ ןצבקל —

 .תובדנ ץבקמו שגמ םע הב עיפוי אל ןועמש ףסויש

 .הקדצ תורטמל םיפסכ ופסאש ,ריעב םיריבגה חרואכ

 ¬מנ התליהקש ,ונתרייעב קוחר־אלה רבעב היה הז

 .המדאה ינפ לעמ לילכ הקח

 יוטאלפ לארשי

 וירג םהרבא ׳ר

 .םיקמוצמו םירוויח וינפ .ףקשוממו המוק־ךומנ

 ויפקשמ תויגוגז דעבמ ןחוב אוה תורוחשה ויניעב
 ומצע ךותב סנוכמ הארנ דימת .וביבסמש םלועה תא

 .םדא־ינב םע עגממ חרוב וליאכ

 .ינורכזב ותומד הרייטצנ ךכ

 אל .הרות עפושו ןיירוא־רב ,ועבטמ היה ןתוונע

 םיברב עודי אל ןכל ,תמוסרפ שפיח אלו טלבתהל בהא

 .תימואלה היחתה ןעמל וילעפ לע

 ,קודא ידוהיכ .וירוענ רחשמ ינויצ היה םהרבא ׳ר

 .הידסימ ןיבמ היהו "יחרזמ״ל וכרד אצמ ,תווצמ רמוש

 העונתל םידרחה םיגוחה תא ברקל ידכ לעפ תובר
 רפיס םעפ .התדובעב ועירפהו דצב ודמעש ׳תינויצה

 "תמאדופש״הל םנייר ברה םע ותעיסנ תודוא לע יל

 .ינויצה ןויערל וברקל תנמ לע — זאד רוגמ יברה —

 וידיסחל זורכ איצוהל הטנו םתרבסהמ עפשוה יברה
 םלוא ,ץראה ןיינב ןעמל לועפל ןנברדמ רוסיא ןיאש
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 תא בישהו ותטלחהמ וב רזח ולש רצחה־־ישנא ץחלב
 םידיסחה .ירפ ואשנ אל םהיצמאמ לכ .םקיר םהינפ

 .םדוקמכ םינויצה תא ףודרל ופיסוה

 .ובלמ חכשנ אל רבדה

 .םישעמב םג םא יכ ,היה הירואיתב ינויצ קר אל

 .ץראה וינבב ופתתשיו הצרא ולעי וינב יכ גאד אוה
 .םהילא ותייער םע ףרטצה ןמזה־תצורמב

 :יל רמא הכו קסנולפב ויתשגפ ותיילע ינפל
 תעונתו "יחרזמה" ןיב תיב־םולש ידיל איבהל ילע"
 שיגפא ץראל אובא רשאכ .לארשי־ץראב הדובעה

 ברה םע (ווירוגרב דוד ויחאל הנווכה) דוד תא
 םילשהל םתוא חירכאו (ןומימ ברה םויכ) ןמשיפ
 ברה תושארב ,יחרזמה .רמאש המ םייק אוה ."םהיניב

 והיתתמ

 ויניע .חירקמו בחר וחצמ .םייפתכ־בחרו ץוג
 ¬ושמה ,םיילוגנומה וינפ ךותמ תוציצמ ,תונטק ׳תומוח
 תא ףעיב רבוע אוה .ןילפ׳צ ילר׳צ לש ומפשב םימפ
 לייחכ רוחאלו םינפל תכלשומ תינמיה ודישכ ׳בוחרה

 .דעצמב

 .רדורב והיתתמ לש ותומד ינורכמ התרחנ ךכ

 תוישיא היה רבכ רדורב והיתתמו רענ ינדוע
 ינויצה הנחמה זכרתה וביבסש ,המוק־רועיש תלעב
 העונתה זכרמ — השראווב ףאו וינפל ךלה ומש .ונריעב

 .והוכירעה — תינויצה

 ונפ ,ז״פרת תנשב ונריעב ריעצה רמושה דסונשכ
 םיריעצה םיכירדמה חא ךירדיש ,רעונה כ״ב וילא
 .תוינויצ רעונ־תועוגת םויקב קפתסה אל םרב .הנענו

 רעונה ךלי תירבעה תוברתה ידעלב יכ ,ןיבה אוה
 רפס־תיב םיקהש דע טקש אלו חנ אל ןכ לע .עמטייו
 תינזה .רבדה ול הלע לקנב אל .ריעב "תוברת" ירבע
 םיינויצה םינקסעה תא סניכ ,םייטרפה ויקסע תא
 .לעופל אצי רבדהו רעונהדוועונת לש םיכירדמה תאו

 הפשה דומילל םיסרוק ונגרוא רפסהרריב די־לע
 ירבוד גוחו ירבע ןודעומ םג םקוה .התורפסו תירבעה
 דבועה רעונה לש םיבחר םיגוח ופרטצה וילא ,תירבע

 .דמולהו

 קחצי ר לש וידיסחמ ,ויתופקשהב היה לאקידר
 םאלוק לאקזחי וירבחל דוגינב ,םייחל לדביי םדבנירג
 םויכ) "תונבל תע״ל וכייתשהש ,הדוגישפ רכששיו

 רקסכאל ופרטצה — היציזופואב זא ויהש — ןמשיפ
 .ןוירוג־ןב דוד דמע השארבש ,תינויצה הביט

 .תונויצב התמחלמ תא "הדוגא״ל חלס אל םלועל
 אוה סרטנוקב .םיברב ומסריפו סרטנוק רביח אוה
 היטעבש ׳תאה ןיינבל םתודגנתה תא םהל ריכזמ
 .םיצאנה ידימ ופסינו הלוגב םידוהי יפלא תואמ וראשנ

 .םרח וילע וליטה ךכל הבושתב

 תכרעמב דדוב ראשנ ךא ותדמעמ גוסנ אל אוה
 *רקיב ,םק אל הנממש ,תראממה הלחמב הלחשמ
 שחרתמה לכב ןיינעתהו ינתוארל חמש אוה •ותיבב וית

 .בורק וציק יכ עדי אל .םלועב

 הכז ךא ,הנידמה םוק ינפל ומלועל ךלה אוה
 המדאב ונמטנ ויתומצעו הניינבב תאה תא תוארל

 .וייח ימי לכ ושפנ תא אשנ הילאש

 רדררב

 היה םייפכ־יקנו ותוונע .(םייללכה םינויצה תגלפמ
 םניחל אלו .םירחא תעד דבכמו ׳ינלבוס ,וברו ורומכ

 .םייטילופה וידגנתמ םג והודביכ

 גוסל ךייתשה אוה .וייח ןכות התיה תונויצה
 לכה .םהישעמ רובע םרפ םישרוד םניאש םינקסעה

 .םימש םשל השע

 הפיסא ונריעב םייקתהל הדמע .הרוכזא תאח
 ,דוסיה ןרק לש תיבגמה תחיתפל תשדקומה ,םע תבר
 תסנכה תיב .השראוומ םש ילעב םימאונ תופתתשהב
 עתפלו םוקמ םפא דע אלמ היה ןהכ קחצי ד לש
 ינקסע .אובי אלו ישארה םאונה הלח יכ קרבמ עיגה
 אלמיש רדורבל ונפ ןורחאה עגרב .וכובנ דוסיה ןרק
 וירבח ידיב הלע ישוקבו בריס הליחת .ומוקמ תא
 ־ךורא לא הלע בהלושמ גצמה תא ליציש וענכשל
 ולכתסהבו עגר רהריה ,והזח לע וידי תא בליש ,שדוקה
 .םלואב הררתשה הממד .רבדל ליחתה הלעמ יפלכ

 -לב םשור וירחא ריאשהו ענכשמו קזח היה םואנה
 .החמי

 עדא אל רדורב והיתתמ לש םייטרפה וייח לע
 תדבוכמ החפשמל ןב היה יכ ,יל עודי .תובר רפסל
 וסוסו .ריעב תינויצה העונתה לש ךוותה־ידומעמו
 תופרשמב םודרגל הלע אוה .קסנולפ ידוהי לכ ףוסכ —

 ...םיצנייוושוא

 ."הקספנ עצמאב וייח תרישו"

 יוופאלפ לארשי
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 יוטאלפ לארשי

 זיוהנייטש לאקזחי ׳ר

 זיוהנייטש לאקזחי ׳ר

 ףס לע ילגר .דכרד תע ,יתודלי רחשמ דוע ויתעדי
 ותוארל יתייה ליגר .ןהכ קחצי לש שדחה שרדמה־תיב
 ׳ר םע דחיב רמימלאה די־לע דמוע םיגחבו תותבשב
 ־תיב יללפתמל הרותל "תוילע" קלחמו קיזי׳צ עשוהי

 .שרדמה

 ¬והיכ .הנידע — וינפ־תשראו תינוניב .דתיה ותמוק

 עבוכו הכורא הטופאק שבל איהה הפוקתהמ קודא יד
 קרוסמ דימת ונקז ,יקנו רדוסמ היה ושובל .ידוהי
 תצובקל דייתשהל ונממ הענמ אל ותוקידא .לפוטמו

 לש ויכמות םע .ינויצ־ללכה ררזה לש "תונבל תע"
 ,סאלוק לאקזחיו הדוגישפ רכששי םע דחיב הנמנ הטיול

 רתכומ יתלבה גיהנמה — רדורב והיתתמ וירבחש דועב
 תצובקל וכייתשה קית לשרהו — קסנולפב תונויצה לש
 ינויצ ןקסע היה אוה .םדבנירג קחצי לש "רמשמה לע"
 והיתתמ םע דחי רחבנ םירשעה תנשב דוע .ןמאנו רוסמ
 תינויצה תורדתסהה ידי־לע םאלוק לאקזחיו רדורב
 ץילמהל היה הדיקפתמש תירוביצ הדעוול קסנולפב
 ינבמ הילעה ידמעומ לע השראווב י״אה דרשמה ינפב

 .וריע

 ׳ר ויבא תיבמ קני ינויצה ןויערב ותוקבד תא
 ךויצ־בבוח" 1898 תנשב דוע היהש ,זיוהנייטש והיעשי
 םסרפ הזה רבדה תא .יאסידואה דעווה תפוקל םרתו

 .4.4.1898 םוימ ״ץילמה״ ונמזב

 ךרק לש תישארה הכשלה חילש קסנולפל עיגהב
 ׳ר םתרנ היה ,תיתנשה תיבגמה תא חותפל ידכ דוסיה
 םע דחיבו וקסע תא בזוע ,הדובעל זיוהנייטש לאקזחי
 אוה .קסנולפ ידוהי תא םירתהל אצי םירחא םינקסע
 רלשה תנשב .תימואלה ותבוח תא אלימש דע חנ אל
 רפס־תיב קסנולפב ומיקהו ומזיש הלא םע הנמנ םיש
 םייחב המלש הכפהמ ללוח הז רפס־תיב ."תוברת"
 אל .הכרבל יהיו ריעב ידוהיה רעונה לש םייתוברתה
 ¬סומה ןעמל םג םא יכ ,השע תינויצה הלועפה הדשב קר
 דעווב לעפ ץיבונמחנ ףסוי םע דחיב .םיילאיצוסה תוד
 ."םידסח תולימג" לש תרוקיבה תדעוובו "םילוח־דוקיב"

 יביטרפואוקה קנבה" לש הצעומהו הלהנהה רבח היה ןכ
 רבח היה האושה ינפלש תונורחאה םינשב ."יארשאל

 ."הבוטידרק הינליזדלופס" תואוולהל קנאבה תלהנה

 השע לוכה .ךרצנלו ינעל חותפ דימת היה ותיב
 .םיהולא םע תכל עינצה יכ ,תמוסרפ אלל

 תמשגהב תוארל זיוהנייטש לאקזחי ׳ר הכז אל
 האושב הפסנ אוה .תידוהיה הנידמה תמקה — ומולח
 ¬אנה ידי־לע חצרנ אוה .הפוריא ידוהי לכ תא הדקפש

 .ותיב ינב םע דחיב ץיוושוא ינשבכב םיצ



 הטרוק לאומש

 ל״ז הטרוק השמ יבא לש םישודקה־תומ
 לע רוסמלו בותכל השודקה הבוחה ילע תלטומ
 ,ל״ז הטרוק השמ ,רקיה יבא הפסינ ןהב תוביסנה
 -לע יל ורסמנ הלא םירבד .םיררוצה םיצאנה ידיב

 השראוומ יאוב תעב ,ה״ע הטרוק םירמ יתוחא ידי
 רבק לע חטתשהל ידכ קסנולפל (התעינכ ירחא)

 :יבא

 םינמרגה ידי־לע ׳עודיכ ,השבכנ קסנולפ ריעה
 וליחתה םיצאנה .םירופיכה־םוי יגפל רפסמ םימי
 ומויב־םוי ידמ םידוהיה תא וספתו ריעב ללותשהל
 ,םיקזחכ םישלח ,םירענו םינקז ,תודובע ינימ לכל

 תויפיזוס תודובעל ,םדירטהל םתס ,םיאירבכ םילוח
 ילב) םיידיב שומיש־יתב תוקנל :ןוגכ ,תוסואמו
 ¬שהלו םדובכב עוגפל ידכ הנווכב תאזו (יוקינ־ילכ
 ידכ ,בוחרל ותיבמ תאצלמ יבא ענמנ ןכלו ,םליפ

 הזור לש הרכזל
 ןפואב ונתאמ םתרקענ זאמ הנש 20 ורבע רבכ
 ¬והטהו תושודקה ,םכיתויומד ןיידעו ירזכא הכו ימואתפ
 לע םירמזמה םכיתולוק !ונינפל תודמוע תויהכ ,תור
 םילצלטצמ םדוע שרדמה־יתבבו "רדח״ב ארמגה ףד

 .ונינזאב
 תועונת ידי-לע ימ תונויצה לא םתאב "רדח״ה ןמ
 ,"יבכמ" ,"ימואלה רמושה" ,"ריעצה רמושה" :רעונה
 ידי־לע םתס ימו "תוברת" ,"וויצ־תונב" ,"ןויצ־ינב"
 ¬וקמו תיראלופופ ךכ לכ התיהש — הלוחכה הספוקה
 ךותמ — קסנולפ ,תינויצה ונריעב תיבו תיב לכב תלב

 .ונצרא דיתעב הנומא
 םיבר םיחטשב ׳םתבשח לכה לעש ,םירקי ,המוד
 םתבהא יכ .תברקתמה האושה לע אל קר םלוא ,םתיגה
 םכל ויהו םתייה המחי ילעבו םיססות ,םייחה תא
 וליאכ םואתפו — ןינבו הילע .הריציל תוינכות הברה

 ...דוע םכניאו לכה קספנ עצמאב
 קסנולפב רתויב תוטלובהו תורקיה תויומדה תחא
 — ל״ז הטרוק־בוקטסומ הזור איה ,ונכותמ הרקענש
 ,הרוהט המשנ — ״תוברת״ רפסה־תיב תלהנמו והרומ

 ,תיליצא
 .1907 תנשב (יקלאבוס זוחמ) יק׳צרב הדלונ הזור

 האצי ,הנליווב םירומל ןוירנימסה תא הרמגש רחאל

 -םויב םג השע אוה ךכ .םינמרגה ידי־לע ספתיי אלש

 הזיאב ללפתהל ידכ ותיבמ אצי אל — םירופיכה
 אלא ,(םינמרגה ידי-לע ורגסנ תסנכה־יתב) "ןינמ"

 .הליפתל ותיבב ראשנ

 לכ םידוהיה יתבב םירחהל םינמרגה וליחתהשכ
 םהל עדונו ב״ויכו רז־עבטמ ,םיטישכת ,תורוחס ינימ
 ונתרידל ועיגה םה ,"קנאבה" ןכוש ונלש תיבב יכ
 לזרבה*תםוק תוחתפמ תא ושרדו ,םירופיכה םויב
 םסנכיהב .התוא וצרפי םה — אלו ,״קנאב״ה לש
 תעשב "לטיק״ו תילטב ףוטע בשוי אבא תא םתוארבו
 ללעתהל וליחתהו םיררוצה וילע ולפנתה ,ותליפת
 !אובל ורחיא אל תאז תוללעתה לש תואצותה .וב
 עוזעז םוקמב וב לביק אוה ,רובידה־חוכ לטינ יבאמ
 םיישונא־לא םירוסיי לש םוי ירחא .קתוש ופוג לכו

 .שודקכ יבא רטפנ

 הטרוק־בוקטסומ
 .ונריעל הרבע דכ־רחאו ׳תרזמ ריעב הארוהב קוסעל
 תורושה בתוכ םע םיאושינה־תירבב האב 1933 תנשב
 תכנחמכ הטלבתה רבכ קסנולפל האוב םע .ולאה
 ,יצולחה רעונה תכירדמכו תונורשכה לכב תננוחמ
 תורדתסה לש — דחוימבו ,ריעה תואג הילע .דתיהו
 העדי הלכש רואמבו השפנ טהלב .תוינויצה םישנה
 םהב רידחהל ,הימואנ תעב םיריעצה תוביל ביהלהל

 .הצרא תולעל םרישכהלו ןויצ-תביח

 הילע בוהאה חטשה .דתיה תירבעה הפשב הארוהה
 .םרפ לבקל תנמ לע אלש םג םיתעל ׳דימת הקסע הבו
 התיכ םע התיה — השראו וטיגב — הנורחאה התדובע
 הייטנ *ןותמ הרחבש השק הדובע ,םילשחנ םידלי לש
 תא העיקשה הבו תפפורה התואירב תורמל ,תישפנ

 .תכנחמ השא לש תוריסמהו הבהאה לכ

 .בבלמו םימחה הכויח תא דוע הארנ אל םנמאה
 תא דוע עמשנ אל םנמאה ,דימת הינפ לע ךוסנ היהש

 ?ברעה הלוק

 .ךיתודימ רהוט תאו ישיאה ךמסק תא "דחר ,רוכזנ
 םיברה תדהא יל היהתו ךישעמ תא בר ןוגיב רוכזנ

 .המחנ טעמל
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 ימחלה־תיב לחר

 תיאבגה הגיפ יתבס

 אלו ירשבב הלכאש תחדקה התייה — לכמ השקה
 יתדלי םע םינג־ןיעמ יתוא וחלש ןכלו ,הל יתלוכי
 ¬יעב יתיהש הנש .ןילופל רדואה תא ףילחהל הריעצה

 ¬בחו םירבח ןיבו החפשמב ל״ז יתבס לצא ,קסנולפ ונר

 הדומחה תבה ונל הדלונ קסנולפב .הפי יב ולפיטש תור
 יתלוכי אל יכ ,ץראה תא בוזעל החרכומ יתייה) .רתסא
 תיבב הדלונ תבה .(ןוירהה ןמזב ןיניכ הברה כ״כ לבקל
 יתאבש תוכזל הל הבשחש ,הלודגה תינקסעה ,אתבס
 ודמע — הדילה תעשב .התיבב תדלל לארשי־ץראמ
 החמשהו ,יתטמ ביבס תורבחהו ןולחה ירוחאמ םירבחה
 תונמדזהל וחמשו ,תולפטמל ויהנ ןלוכ .הלודג התייה

 .יתונב יתשב לפטל — ןהל יתאבהש

 םלוכ יפב תארקנ התייהש ,אתבס לע תודחא םילמ
 :תובר תונוכת הב ויה .(תיאבגה) עטעבאג איד הגייפ

 ־תיב הל היה .ץרמ תלעבו הקזחו האירב ,תלוכי תלעב
 רפ העברא וא םיינש וב ודבע דימתש ,םילבחל הכאלמ
 תיבה ,הלודג תרחוס התייהו ןפג*רמצב םג הקסע .םילע
 ןינעבו — התייה אל תיב־תרקע .םישנאמ דימת המה
 התייה ,תרכוז ינא ,תאזה השאה — םעדוי לע הכמס הז
 ,רחסמ ינינעל ץוחמ .התיב תא הלהינו יתבס לצא דימת

 רגח התייה .רמיצ ינינעב הלוכ הנותנ אתבסה התייה
 ישנאו — ירוביצ ףסכל דחוימו לודג רוע־סיכב הר
 ¬בסל והואיבה ,הקדצ יכרצל ףסכ םימרות ויהש ריעה

 תסנכהל — שורדל יתמו ,שורדל םג העדי יתבסו .את
 ¬רוא תסנכהלו הלוחו תדלויל ,ינע ןתחל ,הינע הלכ

 ¬איצוס הרזע דומלל ילבמ .אתבסה הגאד לכל — םיח

 םויב ךיא ,יל רוכז .הידיקפת תא אלמל העדי ,תיל
 אתבס לש הנולח י״ע ץעה שגרד אלמתמ היה ישיש
 ,תבשל תולח :ריעה ישנא ואיבהש ןוזמ יכרצב —

 וליאכ — דועו םילשובמ םיגד ,לשובמ רשב םע םיריס
 םילוחל םג םהיתונוזממ תתל םתוא הבייח אתבסהש
 איה .ןקורתמ שגרדה היה תורנה תקלדהל דע .םיינעו
 ינימ לכמ ונריעל ואבוהש םידוהיה םיריסאל םג הגאד
 ,גח ימילו ,רשכ לכוא םהל תקפסמ התיהו ,תומוקמ
 איהש העידומ התיה םא .םרורחשל ףא תגאוד .דתיה
 םיררחשמ רהוסה־תיב יניצק ויה ,םיריסאל תיארחא
 ימש ,יתעמש אל יכ ,הלשכנ אלש תבשוח ינא .םתוא
 םג איה .חרבו ותשפוחב שמתשה םיריסאהמ אוהש
 ¬ירכתה תריפתב תרזוע התיהו ,אשידק־הרבחב .דתיה

 וכיח — השראווב היקסע ילגרל התהש םא .תמל םיכ
 ¬בסה םא ,דובכ תותיחפל ובשח יכ — תמה תיוולה םע

 .היוולב ףתתשת אל את

 איהו ,תונב עברא הל ויה .ל״ז ימא םא התיה אתבס
 איה .הכאלמ־ילעבל אלו ,הרות־ינבל ןאישהל הגאד

 .םינש עבראו האמ דע םימי הכיראה

 !ךורב הרכז יהי

 ןקניבר השמ יבס

 .קניבר השמ לכ יפב קסנולפ ונריעב ארקנ ילש אבס

 ,יתונטקב וילא יתלגרוהש ,יעבט םש הז היה יליבשב
 ־שמ .(קניבר השמ לש ותדכנ) לקינייא סקעניבר השמ
 יתינענ זקעגיבר אבסל םיארוק עודמ יתלאש ,יתרגב
 .ברל תויהל הצר אל ךא ,תונברל תוכימס לעב היה יכ

 ,רקוב .ילא דחוימה וסחי תאו בוטה יבס תא ינא תרכוז

 דוע ינאו ,שרדמה־תיבל ללפתהל ותכל םרטב ,רקוב
 המח הפיטלב יתטימל שגינ היה ,םינ־אלו־םינ לש בצמב

 יבכש ינפל ברע לבבו ."יתדלי ,בוט רקוב" תרימאבו
 ךרבו ישאר לע וידי תופכ יתש תא םש היה ןושיל
 ,ויתוכרבלו ובל־בוטל יתכשמנו יתלגרוה ךכ לכו ,יתוא

 .יתנש יל םענת אל אבס תכרב ילב יכ יתבשח יכ דע
 ¬הו םיבוטה םינפה לעב בשה יבס תא תרכוז ינא

 היה יבס .ארמגה לע ןוכר בשוי דימת ,תוריאמה םייניע
 ותוא תרכוז יניא ינא לבא ,תורעיו תואובתב רחוס
 ידיל רסמ ויקסע לוהינ תא ןכש ,רחסמב קסוע אוהשכ
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 ¬ישעה םיתבה דהא הז היה •ל״ז ןייטשנורב הטומ ונתח

 שרוד לכל הרזעב ,הקדצב ובריה וילעבש ,ונריעב םיר
 לש הדיחיה תבה תנותח תא ינא תרכוז .רתסב ןתמבו
 דחי הדמשוהש ,השראוומ רעאיליב עסעפ ,יתדודו ידוד
 םינחצרה םיצאנה ידי-לע רעאיליב גילעז הלעב םע
 ,םימי עובש הכרא ריעה ירישע לצא הנותח .םמשדזמי
 ¬הו םירמזילכ םע תיגיגח הדועס תכרענ התיה םוי םוי

 דמוע ילש אבס היה םתכל ינפל .הלכה םע ודקר םיינע
 אובמב דמוע היה ידוד וליאו ןולסה אובמב תחא תלדב
 הרות־דומלתה ידלי תא .םיינעל ףסכ וקליחו ,חבטמה
 םהל וכרעו שאר דעו לגר ףכמ שדח שובלב ושיבלה
 ¬ידה" תגצה תא יתיארשכ .םימי עובש ךשמב תודועס

 .ילש הניזוקה תנותח יניעל המק "המיבה״ב "קוב
 אתבס .וייחב ילש אבס הארנכ האר אל תחנ הברה
 החפשמב .תינש ןתחתה אל אוהו הריעצ הדועב התמ
 ־דימלת תב .דשא ול התיהש ירתאש רמא אבס יכ ורפיס
 יגש ויה אבסל .הינש השא תאשל הצור אוה ןיא םכח
 םידגיש וצר אל יכ ,ימצע ףוגיסמ תמ יבא .תבו םינב
 רגה ינשה ןבה ,התוריעצב איה םג התמ תבה .אבצל
 תא .לזמ הנשמ םוקמ הנשמ :בותככ ,םיה תונידמל
 ¬בו הרות־דומלתב הארנכ יבס אצמ ותמחנו וקופיס

 .ארמגה לע ןוכר דימת ותוא ינא תרכוז הככו .הקדצ
 היה .הרבח םע דמול היה ,הליפתה ירחא שרדמת־תיבב
 שרדמה־תיב) "שדדמה־תיב ןעטשרעטניא״ה יללפתממ
 לע יתבשי ,יבסל תובר םימעפ יתיוולנ ינא .(ירוחאה
 ,ינזאל המיענו הפי התיהש ותליפתל יתבשקהו ,ודי
 ,םעפ יתבשקהשכ .ויתוליפת ירחא יתרזח םג םימעפלו

 ןברוח לע רפיס רשא שימלח דוה ירבדל ,1959 תנשב
 לע ינאו ,יבס תא יחור יניעב יתיאר ,הזה שרדמה־תיב
 ףופכה ובג תא ,םיארונה םימיבו גח ימיב ויתיאר ,ודי
 ¬טב ףוטע ,םינבלה םייברגהו ןבלה לעטיקה םע העמק
 םימיה רכזל עמד ואלמ יניעו — ,ףסכה־תרטע םע תיל

 ...םהה

 תא ךרבל ,תקספמה הדועסה ירחא ,יבס היה גהונ
 זא .דתיה השודק לש השגרה וזיא .ותחפשממ דחא לכ
 ¬רבל יתסחיתה הקומע הנומא וזיאבו לוכה תא תפפוא
 ראשנ היה "ירדנ לכ" תליפת ירחא ..בוטה יבס תכ
 םויה לכ ךשמב תרחמל ףאו הלילה לכ תסנכה תיבב

 ודעב ללפתמ היה אוה .בירעמו הליענ תוליפת ירחא דע
 קידצ יניעב יכ ,רכזיהל יבס יואר .לארשי תיב לכ דעבו

 .ןדע ותמשנ יהת .היה

 ע״נ קיזייא הקשוש השאה

 בונורב תנוכשב המלועל הכלה ה״שת בא״נמ ׳ה םויב
 ׳ר חונםה תנמלא ,הייחל 83 תנשב קיזייא הקשוש תרמ
 ,וויצ יבבוה ינושארמ ,קסגולפ ריעמ ל״ז קיזייא החמש

 השא — תרטסנה .הביבסהו קכנולפב תונויצל הרומו ףיטמ
 תינויצה וחורמ תעפשומו התדל הדרח ןשיה רודהמ הרשכ

 .הומכ ןיאש הרמב ולש םילאידיאל הרסמתה הלעב לש

 ¬ארה היצולח לע הליהתל ץראב תעדונ קסנולפ ריעה

 .הנש 40 ינפל הצרא תולעל ולחהש הינשה הילעה ינב םינוש

 ¬גנתמ ,םיקודא םירוהל םינב ויהש הלאה םיצולחה לש םבור

 ללגב אושנ אלל השק היה תיבב םבצמ — תונויצל םיד
 ׳ר הלעבו תרטפנה תיבב דודיעו החונמ ואצמ ,םתוינויצ
 הרופ הריפסומתאו םימכחל דעו תיב היהש ל״ז קיזייא החמש
 תוריסמהו םילאידיאה תא םיבר ובאש ונממש תונויצ לש

 .ץראה וינבב עקתשהלו הצרא תולעל

 י׳ע הזה תיבל ומרגנש םייוניעהו לבסה היה טעמ אל
 םיגוסה לכמ תומרחהו תופידר .תונויצה ידגנתמ םירוהה
 החונמה דא .םוי־םוי ייח לש הסנרפה חופיק ידכ דע םיעודיה
 — הקשוש הדודה — לכ יפב הארקנש יפכ וא הקשוש תרמ

 תובידאבו הלמחב םחיתהל הפיסוהו לבסה תא טקשב האשנ
 .ץראב תויחלו תולעל וננוכתהש הלאל רקיעבו התיב יאב לכל

 הבשייתהו הצרא קיזייא תחפשמ התלע ויפרת תנשב
 איהה הפוקתה לש םישקה םיאנתה ףא לעו ,הווקת-חתפב

 הכישמה — הביבסה לש חורה-יבצמו םיילכלכה — ץראב
 חתפנ קסנולפב ומכ הווקת חתפב .הלש תרוסמב החונמה
 •תיב םג אלא — דוע אלו ,קפנולפ יצולח לכל החוורל תיבה

 הבוטר תבגמו ןיניח רודכל םיקוקזה תחדקה יטהולל םילוח
 .ךרפמו השק הדובע םוי ירחא החונמ םוקמו שארה לע

 תנשב ליז קיזייא החמש ׳ר חונמה הלעב תומ ירחא
 ־תיב תחפשמ ,הנתחו .רתב תיבל החונמה הרבע תיפב ויערת
 היתונוכת לכ םע הרבע איה .בוכורב תנוכשב םויכ ,ימחלה
 גוחבו םיאקסנולפה לכל הבוטה הדחה הראשנו תולענה
 .הלחנ אתבסו אתבס ,אמא ,תורוד העבראל התכז התחפשמ

 התומ רבד רשא םיאקסנולפה לכ ופתתשה התיוולהב
 ןפדלונ בקעי רמ הריפסה םיאקסנולפה םשבו ,םהילא עיגה

 .הל היוארה התכרעה תא עיבהש

 .ונברקב ןוני הרכז

 ןידג םהרבא



 ןויצ בהואו םכח־דימלת
 ןמכלכ דוד ׳ר לש ותומדל

 ןמכלב דוד ׳ר

 .1871 תנשב קסנולפב דלונ ל״ז ןמכלב דוד ׳ר

 ,השאל ריינ שריה קחצי ׳ר לש ותב תא דוד ׳ר אשנשכ

 ןכש ,הזל הז םייואר ,ןתחהו ןתוחה ,םיינשה םנמא ויה
 לבא .חומ יפירח םינדמלו םידרח םידוהי םהינש ויח
 ¬תוחמ ךפיהה ןתחה היה תידוהיה םלועה תפקשהל רשא

 דע ןויצ תבישל ודגנתהש רוג ידיסחמ היה הלה .ונ
 תעונת לש בהלנ דיסח היה דוד ׳ר וליאו ,לאוגה תאיב

 ןתחה ןיב םיכוסכס תצק ועלגתנ הז עקר לע .היחתה
 ־ץראל תולעל לכוי ובש םויל הכיח דוד ׳ר .ונתוחל
 תונחמ סנרפתהו קסוטלופ בוחרב רג היה אוה .לארשי
 דחא ןב — םידלי השישב לפוטמ ותויהמ לבא .תלוכמ

 .ולדגיש דע ותיילע תא החד — תונב שמחו

 ותשא וילע התמו ןוסאה ול הרקשכ 1919 תנשב
 הלע 1921 תנשב .שדחמ ותיב תונבל בשח אל ,ל״ז
 ,המשגהבו ןוזחב ,השעמבו הבשחמב יכ ,הצרא ונב

 לארשי־ץראל ותביח התיה םיבוט םישעמבו הרותב
 בואט לאקזחי יברה לצא המדא הנק דוד ׳ר .לובג ילב
 םשב לארשי־ץראב תובשומ דוסיל הרבחב >השרוב

 ."בקעי־תלחנ"

 ,1924 תנשב ,רופלב תרהצה ירחא תודחא םינש

 ןאכ .ויתונב תא איבה הנש רובעכו ץראל דוד ׳ר הלע
 ותחפשמ תא סנרפמו דבוע רחוסה דוד ׳ר היה ץראב
 .היהש ומכ ראשנ ובש םכח דימלת לבא ,םייפכ תעיגימ

 ם״ש דמול ותוארל היה רשפא ברעבו רקובה תועשב
 תרבידשכ .םימיל ריעצכ האלפנ תוקמעבו הבר הדיקשב
 .הרות ירדח ראשבו ס״שב שודגו אלמ אוהש תחכונ ותא

 ,עונצו טקש שיא — ץוחבמ ,היה םדאב רשיו דיסח

 המוצע תובהלתהב תדקוי שאכ ובל היה םינפב לבא
 לארשי־ץראל ,לארשי ישדק לכל הדועתלו הרותל
 וירדה וז חורבו .םלובגל םינב תבישב םעה תלואגלו
 ומלוע תיבל רטפנ ש״ת תנשב .ותחפשמ ינב תא םג
 םדאב רשיו ץראה ןמ דיסח דבא :רמול רשפא וילעו

 •ויא

 .ךירב ורכז יהי

 החפשמה ינפ

 (יקסניצופס)ןפס בקעי

 קסנילפ דע קסניפמ
 הפשי יכדרמ לש ותומדל

 ןיב תקלוחמ וילופ ,דתיה הרשעדונומשה האמה ףוסב

 ־ופנ לש תפרצ .היסורפו הירטסוא ,היסור :תומצעמה שולש

 הדחיא ,םיקלוחמה םיחטשה לכ תא השבכ ןושארה ןואיל

 'יסנה לע הכילמה ,השראו לש הלודגה תוכיסנל דחי םתוא

 שוביכה תומוקמ לכב .הינוככאסמ ךלמה הדידי תא תוכ

 יפל .ןיסולכואל תויוכז ׳יוויש ןתמ לע ,תפרצב ומכ ,זרכוה
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 ¬ביאה וררחוש אל (הנש םישימחמ זזלעמל ךשמנ הזו) העש

 םיללושמ וראשנ םידוהיה ףאו תוזוחאהיילעבב םתולתמ םיר
 ,יאשר היה אל ידוהיה ;דחי םג תויטילופו תויחרזא תויוכז

 ¬רגמ תיינק וליפאו ,רפכב עקרק תו־זוחא ול שוכרל ,לשמל

 םיגייסב הלבגוה םידוהי ידי-לע תורי־יעבו םירעב םיתבו םיש
 ,הנתינ (1830—40) ט״יה האמל םיעב־ואה תונשב קר .םינוש

 תושרה ,היפור רסיק זא אוה ,ןילופ ךלמ לש ותשירד יסל
 בשייל ובייחתיש ,שרופמ יאנתב חוזוחא שוכרל םידוהיל

 תוחפשמ שמחו םירשע תוחפל הזוחאה תועקרקמ קלח לע

 -ילעב םהל ורסמיו קשמ יניינבו םיתב םהל ומיקי ,תוידוהי

 .םיאלקחל ךפהיל ולכוי ןעמל םילכ ראשו םיערזו םייח

 תא שילחהל :ןבומכ יטילופ עקר םג היה הז ינאמוה דעצל

 .השובכה ץראב םידוהיה םוסיכ ידי-לע ינלופה דוסיה

 ועדי םידוהיה ןיבמ םישדחה תוזוחאה-ילעב בור ךא
 ,"הריזג״ה תא לטבל ידכ תונוש תולוכחתבו םיכרדב םכחתהל

 ןיב .תידוהיה תובשייתהה ווצ תא ו.7נייק םהמ םיטעמ קרו
 תנשב דוע חילצה רשא ,רנזופ ןמלז היה הלאה םיטעמה

 קלח לע .יראחוק םיידיה תבחר הזיחאה תא שוכרל 1817

 .םידחא תורוד ךשמנ ומויק רשא ,ידודי רפכ םיקה הזוחאה ןמ

 ליכשמ רוחב ,וז םידוהי םיליצא תזדחאל ןמזוה םימיל

 ותבישי לש תודחא םינש םותכ .הפזעי יכדרמ םשב קסניממ
 רבעו הוקניפ תחפשממ קסנולפ תב !בע הפשי ןתחתה ,רפכב

 .קסנולסב רוגל

 םיטעמ לש םתלחנ ימואלה ןויערה היהו ןיידע םהה םימיב
 ומיקה אל דוע יודרונו לצרה .רשילאקו רקסניפ ומכ ,דבלב
 קר לארשי-ץראב ואר "ןויצ יבבוח"ד תינויצה העונתה תא
 ¬שמה לצא .הינמורו היסורב םיפדרגת םידוהיל טלקמ םוקמ

 יכדרמו ,םייזעולל םיירבעה תומשה יונ־יש לש גהנמ ררש םיליכ

 אוה ףא ךפהנ ,תיטנגילטניא החפש״מל ותסינכ םע הסשי
 באלסידאלו דחאה וארקנ ותשא יחאש" םשכ ,הפשי הוכראמל

 הנושארה הרזעה תודסומ םזויו ׳זדילב הניצידמל רוטקוד)

 וסיג) באלסינאטס ינשה ,(ונלצא םודא דודךגמ ומכ ,ןילופב
 ,(עדונה ינלופה ןוירוטכיהה ,יזנכשא ןועמש רוספורפ לש

 ¬שמה ינב ראש ולאו ,(דדולב ןיישעתי) באלסי׳צעימ ישילשה

 .(הסשי לש ותשא) הדורו היליצצ ,אגנא ,דראוודא ויה החפ

 םידימאה םיתבה-ילעב םע הנמנ סוקניס לש ונתוח

 םיתמה ובר רשאכ ךא .גזמ-בוטו די שיא היה ,קסנולפב
 דבלבו ושוכר תא ונממ תקי יכ ׳ה *לא ללפתה ,וידלי ןיבמ
 ךא ,דבא ושוכר ,המייקתנ ותליפת .וערז תא ול ריאשיש
 ועיגה טעמכ םלוכו םייחב וראשנ תובב שולשו םינב העברא
 בוחוטכנשט ריעה תדילי סוקגיפ לש" ותשא .הבוט הבישל
 ,(תונוש תויונמדזהב הירבדכ — ״בהו״־לגד ילעב לש עזגמ״)

 ,יללכ רפסדויבב הרקיבש הנושארה ןודליה איהה ריעב התיה
 .םהה םימיב רידב רבד ,הפ-לעבו בתעב תופש המכב הטלש

 דיל הבשי תע ,1908 תבשב התמו 1-820 תבשב הדלונ איה

 לש םבואטב ,"אסילארזיא" ןותעה תאירקב העוקש ןחלושה

 יבב" םיבלוס — םיללובתמה הידוה-י ןיבמ ןילופ יליכשמ

 ."השמ תד

 לעו הפשי לש ויפוא לע ועיפשה יראחוקב רפכה ייח

 ,ךוביחב ויתועידי תא םילשהו ביחרה םג אוה םש .ויתופקשה

 עדיו הברה םירפס ארק אוה .היפוסוליפבו עבטה יעדמב
 -יגוה לש םהירבדמו תוברה ויתועידי תא ויתוחישב בלשל

 הבבהל הלק ,תבייבעמ .דתיה ותרבכה ךרד .םינוירוטסיהו תועד

 .תענכשמו

 תרימשב ליגרו דומלתהו הרותה דומיל לע ןומא ותויהב
 רשגל םייאמצעה וייח לש הנושארה הפוקתב לדתשה ,תווצמ
 ¬יצימ הברה תינלופל םגרת אוה .תוללובתהה ןיבו תדה ןיב

 ,םיפיה םימוגרתה תא יתיאר יניעבו וגלש םיליכשמה תור

 .םתמלשה רחאל תובר םיבש ,תוקזח תוכירכב םינותנ םהשכ

 ,הנושארה םלועה תמחלמ ימיבו ,םיבותכב וראשנ םה ךא

 תונוטלש תדוקפ יפל םהיתבמ ושרוג קסנולפ ידוהי לכ רשאכ
 לכ םע דחי ,הזה ינחורה ושוכר דבא ,היסור לש אבצה

 .ירמוחה ושוכר

 ,סוכראמ ידוד לש ותומדב םירושק ילש תודליה תונורכז

 ,ענכשמו ברע לוק לעב ,האנ וקרפ ,המוק־הבג רבג זא היהש

 וא חיכוהלו סמלפתהל תונמרזה לכבו תע לכב היה ןכומ
 הלילח עוגפל אלב ,ןויגהב רמאנ לוכהו .הירוגינכ דמלל

 ררועמו עיפשמ ,ענכשמ ןפואב תאז לכב ךא וחיש-שיאב
 ¬יבנה ימימל ,לארשי ימי ירבדב ותואיקב לכ םע .הבשחמל

 ,םימעה ימי ירבדב ותואיקב םג התיה הבר ,דומלתהו םיא

 :םהה םימיה לש הקיתאבו היפוסוליפב דחוימבו ,הקיטילופב

 וסור ,לקהו רסנסכ תורות תא וכותל גפס ק״נר םע דחי
 ןיבמ םירחא םיבר לע ומכ ,וילע בר םשור ושע רשא ,לימו

 חילצה אל ךא ,תולענ תופיאש לעב קפס ילב היה .וגיליכשמ
 תחדיבהו הנטקה קסנולסב םירופאה םייחה לעמ םמורתהל

 ךפהו ,(תבכרה תנחתמ רטמוליק םיעבראכ .דתיה תקחורמ זאש)
 ינש לע ותסנדס לכ רשא ,םילוז םיגיראל הנטק תונח לעבל
 םיאלממו םיאב ויה הביבסה ירכיא רשאכ ,עובשב קושה ימי

 .הביבסהו קושה רכיכ תא תונטקה םהיתולגעב

 :םינשב תורשע ךשמב דמועו עובק היה ומוי-רדכ

 רקוב-תחורא ,בורקה תסגכה״תיבב תירחשה תליפת ,רקובב
 ,דיב "הריפצה" ןותעה םע תונחב הבישי ךכ רחאו העובצ

 רשא ,רגבתמ רעונ-יגב טאל-טאל תאלמתמ תונחה רשאכ
 סלקנ םרט יכ ,רחא לועמ וא םידומילמ רוטפ היה ובורב

 תונחה התיה האלמ ירחסמ ןתמו-אשמ םוקמב .והשלכ עוצקמב

 ¬אוטקא םיניינע לע ינרע חוכיו עובשב םימי העברא ךשמב

 העונתה תורבגתה םע .רסומ וא הירוטסיהב תולאש לע ,םייל

 יד״ו תיסורב "דוחסוו״ה םג תונחב ועיפוה ,םלועב תינויצה

 .לארשירחא יעו תונויצה לע תורבוח ןכו תינמרגב "טלעוו

 תודהי יעדמל אטוז הימדקא" תניחבב קסנולפב .דתיה וז תונח
 םוקמב ,לארשיב רוחב לכש העדה התלעוה םש ."לארשי-ץראו
 ול בטומ ,היסור רסיק תא ,םידוהיה ררוצ ,ראצה תא תרשל

 -ץראב תיאלקח הדובעל ולא םינש שולש וא םייתש שידקיש

 קורפיו ץראב ודיתע תא הנבי םג םא בוס המו ;לארשי

 .תולגה דובעיש לוע תא וילעמ
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 ןיבמ םיעד־ימימת םידידי הפשיל ול ואצמנ הרהמ דע

 — ״וגוה רוטקיו" םהיניב ,םינובנהו םיבושחה הרייעה יבשות

 — ןוירוג־ןב דוד לש ויבא קסנולפ ינב לש םהיפב ארקנ ךב

 הלא השולשל .הפשי לש ותשא יבורקמ דחא ,ןיקלנ קיזייאו

 םבור רשא ,קכנולפב רעונה ינב לע המוצע העפשה .דתיה

 .תונויצב םיכמותל וא לעופב םינויצל וכפהנ

 ¬יבסב םיכשוממ םילויט ךרוע הפשי היה םיגחבו תותבשב

 היה ולויט ידכ ךותו .תורעילו םירפכל דע עיגמו ריעה תב

 ,לארשי־ץראב תושעיהל דיתעהו השענה םע תואוושה דדוע

 לע םתפשב תועד םתא ףילחמו םירכיאה לש םמולשב שרוד

 םג יאנפ ול אצומ אוה .ינלופה םעה דיתע לעו תואלקחה

 ,םיטקשה תובוחרב לייטל ץיקה לש םיכוראה לוחה־תומיב

 םדא־ינבו בר קריה היה םהב ,הרייעה זכרממ םיקחורמה

 ובישקהו וילא וולינש םיינש וא דחא אצמ דימת .םיטעמ

 ותיבב םיפסאתמ ויה רעונה־ינב דבלמ .בר ןיינעב וירבדל

 ,םישישקהו םירגובמה ריעה יליכשמ םג םיברעב הפשי לש

 עומשל וא יולב םשל ,דהי םג תונויצל םישידאהו םינויצהמ
 םירחוסלו םינרגתל הוולמדופוק םג הרצונ ןאכ .ויפמ הצע

 רשא ,םוי־ישקו םינכסימ םישגא ןומה ותיבל הכשמש ,םיריעז

 ינב תאו םתוא הליצמ התיה םילבור 20 וא 10 לש האוולה
 .תוירבה ןיב םדובכ תא םהל הריזחמ וא הלחמו בערמ םתיב

¥ 

 דמל הפשיש ,תועד־יגוהו םירפוס לש תוגהה־ירבד רותמ

 ךרע לע הפקשהב דחוימ ןיינע אצמ אוה ,הדמתהב םתוא

 ללכהו טרפה יבגל הנוילעה תמאה תא .םייפכה־למעו הדובעה

 םע ולש עגמה .אירב ףוגב האירב שפנ :יווצב האד אוה

 ¬נעתה .וז ותפקשה תא וב קזיח ,רומאכ ,רפכ־ינב םעו רפכה

 ¬ארה םהידעצב ,לארשי־ץראב השענה לכב תדמתמה ותוניי

 שוביכ ןויער תא סנ לע ולעהש םיצולחה ץמוק לש םינוש

 לש ויתועדו ויתופקשה — ןכו תואלקחב רקיעב ,הדובעה

 ,םוי־םוי ייחב הדובעהו הרותה בוליש ןיינעב ןודרוג .ד .א

 תדבועה תירבעה לארשי־ץרא לש רירגשל הפשי תא וכפה

 לש םנוצר תא קזחל חילצה ותעפשהב .הביבסהו קסנולפב

 דובעלו לארשי־ץראל תולעל ,קסנולפ ינבמ םיריעצ תורשע

 הלא לע הלע קסנולפ ינבמ ץראב םילעופה לש םרפסימ .הב

 אלא יסחי ןפואב קר אל היסורבו ןילופב תרחא ריע לכ לש

 רדגה ,השראוומ ואבש הלא לע וליפא טלחומ ןפואב הלע אוה

 יכ םיבר ובשח ץראב יכ דע ,הנטקה קסנולפמ האמ יפ הל

 ...קסנולפ זוחמל תכייש השראו ריעה

 ¬נאב רקיה ,הפשי ידוד המל ,יניעב איה הדיח םויה דע

 ־ץראל תולעל ידכ ,תולגה ריע ,קסנולפ תא בזע אל ,םיש

 ינא םג יכ דע ,הברה ךכ לכ הגה הבו םלה הילע ,לארשי

 שחרתמש םיענ־יתלבו ער רבד לכ יכ ,ותחנהמ יתעפשוה
 יכו לארשי־ץראב תורקל ןפוא םושב לכוי אל — והשימל

 יגשומ יפל ...םגפ אללו םלשומ לוכה היהי לארשי־ץראב

 ומצעל שוכרל ותלוכיב היהו דימא שיא ידוד היה םהה םימיה

 םוכס ויחוורמ ךוסחל חילצה ןכש ,סדרפ וא םרכ לארשי־ץראב

 הריד־רכש םולשתמו םינב ךוניח לועמ רוטפ ותויהב ,ןוגה

 ¬יכמ תעבש וסיגל ךייש היה ררוגתה ובש תיבה) תונח־רכשו

 .(םהייח ימי לכל ותשאלו הפשיל םניח הריד וב חיטבה ותר

 רובצל רבכ חילצה רשאכש ,ךכ לשב תולגה תא בזע אל ילוא

 דנחמה ,אוהש םושמ לבס םגו ,שושתו ןקז היה אוה ,ןוה

 ילוא .וירחא וכרדב ךישמי רשא ןבב ךרבתנ אל ,ףיטמהו

 הגיפסה תא בוזעל ול רוסאש ,טינרבקל ומצע תא בשח םג

 לכש בשח יאדו !היעסונ ןורחא תא ליציש דע תעבוטה

 תלעות איבי ויצמאמל תמוה הצרא הלעיש םיריעצהמ דחא

 דוע ול ןיאש ,הפשי ,אוה רשאמ וצראב םעל רתוי הבר

 םינש דועו םהה םימיב .רדעמב זוחאל תולגוסמה םיידי

 קר תושורד לארשי־ץרא ליבשבש העדה הררש ןכמ רחאל

 רשאכש רכזנ ולאה תורושה בתוכ .תואלקחב תודבוע םיידי

 םע תואישנה רבחכ השראווב ילארשיצראה דרשמב םעפ בשי

 התא ,יאלקח התא ,בוט ךל :הלא ול ורמא ,םירבח ינש דוע

 ז ונילע היהי המ ,ונא ךא ,תלעות הל איבתו ץראב רדתסת

 דיקפו ןיד־ךרוע — ינשהו יזוחמ טפושל ץראב היה םהמ דחא)

 .(הלשממב ריכב
 חוכ ןכל ,ףיטה רשא לכל ובל םותב ןימאה הפשי

 קפקפל היה לוכי אל שיאש ךכ ידכ דע ,קזח היה ועונכש

 שיאהו םרזפל חילצה אוה ,תוקפס והשימל ויה םא .וירבדב

 לארשי־ץראל השקה וכרדב ץרמו הנומא אלמ ותיבמ אצי

 .זא לש

 ןיא ,תרחא הפוקתב וא רחא םוקמב יח הפשי היה וליא

 ימוחתל ץוחמ םג ,בחרה רוביצב םסרפתמ היה ומשש קפס

 הריזל ףאש אלו םוסרפה רחא טוהל היה אל אוה ךא .וריע

 ,הנקיז תעל קר עיגה ותודימאל יכ ,םישק ויה וייח .רתוי הבחר

 ¬צעל חיטבהל ידכ ותשא יסמו ויפמ ךסח וייח ימי לכש רחאל

 שוכר לכ רסוחמ היה זא םגו .םהימי בורעב םחל־תפ םמ

 יתכלממה קנבה לש ףינסב תונוכסח סקנפל טרפ ,ישממ

 ׳הנושארה םלועה תמחלמ הצרפש ...דע חוטב היהש ,יסורה

 רשמ ריינ־תוסיפל וכפהנ ףסכה־ירטש םע דחי תונוכסחה לכו

 ,רובשו דומלג ,לכ-רםוחמ ראשנ אוה ךכו .ךרע לכ תולל

 ¬כאב ושרוג (קכגולפ לש קר אלו) קסנולפ ידוהי לכש רחאל

 .יסורה אבצה ידקפמ ידי־לע םהיתבמ תוירז
 תרהצה לע עומשל הכז דוע ,הז השק בצמב יורש ותויהב

 ׳ילוג הפונתב לארשי־ץראב ןיינבה ישעמ תכשמה לעו רופלב

 .תכלוהו



 ומנלב רזעילא

 רוגד םידיסחה תיבמ תויומד

 ודכנו ונכ ,סוכמרוד הימחנ ׳ר

 .זיולקה ידיסח ןיב ןושארו שאר היה הימחנ ׳ר
 ויתועונת .הביש ןקז רוטע ,םונצו המוק־הבג ידוהי
 הימחנ ׳ר ינא הז ,ךרד ונפ :וזירכה וליאכ וכוליהו
 אל זירכמ ומצע אוה היה ןכאו !העידיה אהב דיסחה
 ,"קצוק" לש תידיב עוגנל יתיכז ינא :הוואגב תחא

 !ץרא־ךרד — יתובר ןכבו

 ¬כמה אוה היה תותבשב ,םיבר ויה זיולקב וידיקפת

 הנשה־שאר גחב ,ויניע־תואר יפל הרותל "תוילע״ב דב
 ,תוביסמב וליאו ,עקותה לעבל אירקמה אוה היה

 תא שיגמו קלחמה אוה היה ,זיולקב תוגיגחו תודועס
 ,שיאו שיא לכל וינפח אולמ זא קלחמ היה .תונמה

 ¬לב — ללכבו ,וידיסחל ״םייריש״ יברה קלחמש ךרדכ
 לודג וא ןטק רבד תושעל ודי תא שיא םירי אל וידע

 .הליחת ומע ץעוויהל אלב זיולקב

 אלש םידיסח ץמוק םנכמ היה הרות״תחמש גחב
 םהמע אצויו ,ליגרכ הליפתה רחאל לוכאל םהיתבל וכלה
 ¬יק" םהב ךורעל ידכ םמצעל םורחבש םיתב המכ לא
 םידיסחה ירישעמ דחא לש ותיבל םיסנכנ ויה ."שוד
 תלעב תאמ םישרודו ,שארמ םשל םינמזומ ויהש אלב
 ־תרקעש ,וילאמ ןבומ .חוניקו הקשמ םהל שיגהל תיבה
 ,האורק־יתלבה הרובחה לש הרוקיבמ תעתפומה תיבה
 לכמ אמיגרת ינימ לכו שודיקל ש״יי םהל השיגמ ,דתיה
 ךכב םיקפתסמ ויה אל וללה לבא .הדי תחת היהש
 תווצמ תא םייקל ושקיב ןיפוליגב תצק רבכ םתויהבו
 הימחנ ׳ר היה ,והודבכיש תוכחל אלב .םיידי־תליטנ
 ...הפי ןיעב וירבחל םיגדו רשב קלחמ ומצעבו ודובכב

 םידרפנ ויה ,דחא םוקמב םתכאלמ וליכש רחאל
 הכזתש התוא םיכרבמו ,חמש גח תכרבב תיבה־תרקעמ
 תוכז וז ירהש ,האבה הנשב םג םימכח־ידימלת שמשל
 ¬צויו הוודחבו הנירב תיבה תא םיבזוע ויה ךכו ...הלודג
 .המוד שודיקב ודבכל ידכ רחא תיב רחא רותל רשי םיא

 .וכרצ לכ רורב היה אל הימחנ ׳ר לש ותסנרפ ביט
 (תורנה־השוע) "רעיצ-טכעל" הימחנ ר ול םיארוק ויה

 הכאלמ־תיב ןימ לע התיה ותסנרפש קיסהל ןתינ ןאכמו
 דחא רבד ךא .ותונחב ןובס תריכמו תורנ תיישעל ןטק

 גהונ .קסנולפב םיקוחדה םידוהיה םע הנמנ היהש ,רורב
 ירפסב רקיעב ,םיאריו םידיסח ירפסב דימת ןייעל היה
 יר״ומדא לש םהירפס — ״ם״ירה ישודיח״ו ״תמא־תפש״

 ¬יבה תכללו שוב דע זיולקב תוהשל גהונ היה אוה .רוג
 .הליפתה תולככ ירחא הכורא העש ,ןורחא הת

 — לוכב ויבאל היה המוד סובמרוד לדנמ ׳ר ונב

 .םודא ןקז לעב ,ץוג ידוהי הז היה .ותודיסחבכ ותוינעב
 החגשהמ התיה ותסנרפ ןכש ,"ןמאנ" לדנמ ׳ר ול וארק
 ,עבוקה אוה היה םשש — םייחבטמה־תיבב הטיחשה לע
 ,(רשכ־טאלג) "קלח" הרשכ וזיאו הרשכ המהב וזיא
 היה זיולקב ירקיעה ודיקפת .ןירדהמל הרשכ ונייהד
 רבועו ללוהמ הליפת־לעבכ בשחנ ןכש ,רוביצ־חילשכ
 לוק לעב .םיארונה םימיב ףסומ־לעבכ הביתה ינפל היה
 ויה ."דומע״ה רחא ותוטיהל התיה הברו היה ברע
 ול תופיסומ תבשב צ״שכ ויתוליפת יכ .וילע םירמוא
 .ינועו תוקחד ייח עובשה לכ תויחל זוע־תומוצעתו ץמוא

 ישמ־ךרבא היה ,ליוונאז לאומש ,לדנמ ר לש ונב
 ודשח .דומלתה־םיב החוש היהו שרדמה־תיבב דמלש
 תגכ ,םידושח םירפסב םג אוה ץיצמ בנגתמב יכ ,וב
 וליפא ילוא .ב״ויכו "ירזוכ״ב ם״במרהל "םיכובנ הרומ״ב
 רבכ ,דתיה תשגרומ ותוגהנתהב םג .םיינוציח םירפסב
 ריבאו ויבא יכרדמ תמייוסמ היטסו תומדקתה ןיעמ
 ¬נת" םיארוקש המ ,ויסוריא תעב יכ ,וילע ורפיס .ונקז
 הכרבל ידכ ודיב ןיי תיסוכשכ ותלכ לא שגינ אוה ,"םיא
 תוצק ועגנ קרשמו הילא ודי טישוה אוה ."םייחל"
 ץראה לע הלפנ ,ודימ םוכה הטמשנ ,הדיב ויתועבצא
 רפוכי אלש אטח לע :ויבא לדנמ ׳ר רמא זא .הרבשנו

 ...םוקמב וב ׳ד שינעמ

 ונבו גרבנטוס לאכימ ,ר

 ־גטוס לאכימ ׳ר היה זיולקב םיינש רפסמ דיסחה
 תועש בתש ,רצק ןקז לעב ,המוק־ךומנ ידוהי ,גרב
 לעב היה אוה .הליפתבו הרות דומילב הלבמ היה םויה
 ותשא רקיעב הקסע תונחב ךא ,לזרב־תורוחסל תונח
 .הליפתו הרותמ הנפתנש תועשב הל רזע קר אוהו
 תקפסמ הדימב ויפב הרוגש ,דתיה אל תינלופה הפשה
 היה םירצונה םינוקה םע וז ןושלב רבדל היה םונאשכו
 -השכ ,לשמל ...דומלתה ןמ תורמיאב וירבד תא לבתמ
 *טעיפ וליפא" :רמוא היה ,חקמה לע ומע דמע הנוק

 .(שורג 15 אל וליפא) ...״אל ימנ ישורג עי׳צשאנ

 דחא רקובש ,םירפסמ ויה לאכימ ר לש ותשא לע
 ול החינה אלו תלדה דיל הדמענ ,אקושד־אמוי ינפל
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 ,דואמ להבנ לאכימ ׳ר .ללפתהל תסנכה־תיבל תאצל
 רבדכ ןכתיה ,ללפתהל תכלל ול חינת אלש שוריפ המ
 םא :ןושלה וזב הרמאו וילא התנפ ותשא ךא ז הזה
 ¬כה .תסנכה־תיבל םויה ךלת אל ,יצחה תא יל ןתית אל

 ןבומ .אבה םלועב וקלח תיצחמל ןבומכ התיה הנוו
 יכ םירמוא שיו .דימו ףכית םיכסה לאכימ ׳רש וילאמ
 דבוע היה אליממש םושמ ,הריהמ הכ התיה ותמכסה

 ...םרפ לבקל תנמ לע אלש ארובה תא

 ושפנ הקשח אל ,יל׳הקצרה ,לאכימ ׳ר לש ונב
 רשא רצחבש םיסוסה וכשמ ותוא .ללכו ללכ הרותב
 יכ ,וילע םירפסמ .ונמז בור תא הלבמ היה םתרבהב
 ¬יבה וריזחהל שקיבו רצחב םעפ וספות היה ויבאשכ

 קמוח יל׳הקצרה היה ,הדגאב וא הכלהב קרפ ודמלל ,הת
 ¬אב םיבלכה תא הרגמו םיסוסה תוורואב רתתסמ ,וידימ

 תא ,ותוא סופת") "!אטאט וג ׳זעוו" :חסונב ,ויב
 ושפנ דוע לכ התיבה ץרו להבתמ היה ןקזה ...("!אבא
 שפחלמ ירמגל וב לדח הלאכ תונויסנ המכ רחאל .וב

 .ונב תא

 התיה תמסרופמ ,לחר ,גרבנטוס לאכימ ׳ר לש ותשא
 היה התיב־ינבל השיגמ התיהש לכואהו ע״ל תינצמקכ
 ןיאש ,לחר התוא לע םירפסמ ויה תוירבה .דואמ בולע
 רדסה תוליל ינשל תחא הקולש הציב אלא הניכמ איה
 ידכ קרו ךא — הלעבלו הל — םהינש ליבשב חספ לש
 הדגהב בותככ ,"ךרוע ןחלוש" תווצמ תבוח ידי תאצל
 :רומאל דימת ללפתמ היה הנב יל׳הקצריה .חספ לש

 דבלבו ,יל גווזתש השא וזיא יל תפכיא אל ,םיהולא"
 רוגי רשא תא אקוודו ..."!ימאכ תינצמק היהת אלש

 .ריעב העומש הצופנ ותנותח ירחא עובש :וילע אב

 ...םוש לע הריעצה ותשא לע די םירה יל׳הקצריהש
 ןכאו .תבש לש םילצבה ךותב ןמוש ול םישל הבריסש
 ..."ילע אב יתרוגי רשא תא" :םיברב ריהצהל היה ליגר

 םיניקת םיאושינ ייחב גוזה ךישמה ןכ-יפ־לע-ףא
 הרותב םיקסוע םינב־ינב ונבמ תוארל הכז לאכימ ׳רו

 .תווצמבו

 ןקז םהרבא ונתחו ןמלחאוו רודגיבא ׳ר

 ברה לש רודגיבא םיארוק ויה ןמלוו רודגיבא ׳רל
 םדקש ברה לש ונתח היה אוה .(ס׳בר םעד רודגיבא ׳ר)
 ,דואמ בחר חצמ לעב ןקז ידוהי הז היה .ןוסלכימ ברל

 -רצק היה אוה .םיקומעו םיבר םיטמק היה שורחש

 ־ףא .ומטוחב וב עגונ היהו טעמכ רפסב ןייעשכו יאור
 לע .ריעה לש ימשרה להומה םג אוה היה ןכ־יפ־לע
 החידב םירפסמ ויה רודגיבא ׳ר לש ותייאר רצוק
 השמ״שריה ׳ר תא ודביכ הלימ־תירב תעב םעפ :תאזכ
 ־אירב ידוהי היה השמ שריה ׳ר .תואקדנסב ןקזה ןיידה
 רצוקמ ...םימורפ אל ויסנכמ ויה בור יפ לעו ,רשב
 לש ויסנכמב העגנ ודיו תצקמב רודגיבא ׳ר העט היאר

 לחהו להבנ השמ שריה ׳ר ...קדנסה השמ שריה ׳ר
 ...הלטבל הכרב א — יא ,וא ,ונ :חווצמ

 טומש ושאר היה בוחרב ךלהמ היה רודגיבא ׳רשכ
 ללגב הפוקז המוקב תכללמ היה רהזנ הארנכ .והזח לע
 הפוקז המוקב ךלוהש ימו "ודובכ ץראה לכ אולמ" בותכה
 לש תונח ול התיה ...הניכשה ילגר תא קחוד וליאכ
 ¬כיאל םידבה תריכמב ויה םיקסוע ותשאו אוהו םידב

 םילח ויה ונריעבש ,קושה ימיב תוירפכ םישנלו םיר
 *יחבש י״פעא :ןיינעמ רבדו .עובשב ׳ויו ׳ג ימיב דימת

 לופכו רומג ןלטבכ רודגיבא ׳ר היה הארנ ותוינוצ
 ¬ובתב ויקסעו וישעמ תא לכלכל תאז לכב עדי ,הנומש

 התיה הברו רחסימב הבר תונינש הליג וליפאו הנ
 — םכותב םישנ םגו — םינוקה לע העפשהב ותחלצה

 .םהל עיצמ היהש דבה תא אקווד תונקל םתוא ולודישבו

 ןיב בשחנ אוהו חווירב אופיא היוצמ ,דתיה ותסנרפ
 .ריעה ידימא

 הילע לשו תונויצה לש לודג דגנתמכ עודי היה אוה
 ונב הלע רשאכש רודגיבא ׳ר לע ורפיס .לארשי־ץראל
 רודגיבא ׳ר בשי ,ויבא ןוצר תורמל הצרא שירעב בוד
 ,םינויצה לע לשמה ויפ לע רוגש היה דימת ."העבש"

 ינפל דימת םיצרה םיזחופו םיקיר םתואל םימוד םהש
 ןפיול סעסובאל יד) הפוחל ותוא םיכילומש תעב ןתחה
 ¬משל םיאורק־יתלבה םיחרואה םה םה אקוודו (סיוראפ
 םרטב דוע לארשי־ץראל םיצרה םינויצה םה הלאכ .הח

 .חישמה תאיב
 ןובשח לע להקה תא חדבל היה גהונ רודגיבא ׳ר
 ¬וליחה םינויצה ןמ םיבוט ויה אל ותעדלש ,"יחרזמה"

 ¬תמ היה אוה .תווצמב רתוי םיקודא ויהש י״פעא ,םיינ
 י יחרזמה שיא קסוע המב םתא םיעדויה :לאושו ץצול
 אוה לכתסמ םויה לכ ...ונקזב קסוע אוה ,םכל הלגא ינא
 לצא ומכ ידמ לודג היהי אלש ונקזב חיגשמו יארב

 ...ינויצה לצא ומכ ידמ רצק אלו ,"הדוגא״ה שיא

 ¬כחב תונייטצמה ןמ ,דתיה אלש ,ויתונבמ תחא תא
 ריעצ ךרבאל אישהל רודגיבא ׳ר חילצה ,הריתי המ
 לבפדלפ רתלא היה ומשש םימש־אריו םכח דימלת ,דואמ
 רודגיבא ׳רש ןבומ .ןקז םהרבא ריעה ישנא יפב ארקנו
 קר .וסוחייל תודוה טעמ אל הז האנ ךרבא גישהו הכז
 לבא ,הפי הלע אל גוויזהש ןתחה שיגרה ותנותח רחאל
 הימודב ולבס תא אשנ אוה .בישהל ןיא השענה תא

 ומצע םחנמ היה תחא אל .והשימ ינפל ןנואתיש אלב
 ,םישודקה םירפסב בותכ הארש ,ורמואב םירחא ינזואב

 ול חטבומ ,הזה םלועב הער השא ול שיש ימ לכש
 ...אבה םלועב םונהיג לש ונידמ רוטפ אוהש

 ויה וידגב ,חפוטמו יקנ ךרבא היה ןקז םהרבא
 אלש םבח־דימלת ותואכ והומכ — בבר לכמ םייקנ
 תיב הלהינ ותשאש ולבס היה בר .ודגב לע בבר אצמנ
 ןקז םהרבא אב םעפש ,ינרוכז .ןויקנב ןייטצה אלש
 ,הפצרב ודיב עגנו ףפוכתה סנכנשמ .ונתיבב רקבל
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 וזב ימא לא הנפ ,הקירבמו הנבל ,היקנ איהש ותוארבו
 ךורב. קוספה תא תמייקמ תאש האור ינא :ןושלה
 "תוירבה לע םחרמ ךורב" רשאמ רתוי "ץראה לע םחרמ
 םתוא תזבזבמו היתוחוכ לע הסח איה ןיאש ונייהד —
 אוהש ,רמאו הקומע החנא חנאנ רחא .הפצרה יוקינ לע

 יקנ תיבב רודל םקלחב לפנ רשא םישנאב אנקמ
 .רדוסמו

 תוסנרפב סנרפתהל הסינ ןיאושינה רחאל ךומס
 רבד לש ופוסב ךא ,יקדרד דמלמ השענ וליפאו תונוש
 ליחתהו "לארשי תדוגא" לש השרומכ רדתסהל חילצה
 תאזה העונתה ןויער תא ץיפהל ידכ ריעל ריעמ עוסנל
 ןייוצמ םאונ היהש ררבתנ זא .הנעמל הלומעת להנלו
 תדוגא" יפנכ תחת רעונ־ינב הברה סנכל חילצה ךכו

 ."לארשי
 ותשא תא תוארל התיבה אב היה הדיקפל הדיקפמ
 ונריעב םג הלומעת להנמ היה ולא תויונמדזהבו וינבו

 ־תיבב הלודג הפיסא ךרע םעפ ."לארשי תדוגא" ןעמל
 שרדמה־תיבש דע םישנא הברה וסנכתה .ימדקה שרדמה
 םישנ התיה האלמ םישנה תרזע םג .הפ לא הפמ אלמתנ
 ¬נה ץב .ןקז םהרבא לש ריהזמה ומואנל ןיזאהל ואבש
 עומשל וליאכ האב איה ףאש ותשא םג התיה ולאה םיש
 הלוק עמשנ ,םואנה עצמאב ,םואתפ ךא .םואנה תא
 םיעמוש !תומהב ,םלוג םלוע" :רומאל םישנהדורזעמ
 ול בטומ ז,דז לכב עצב המ יכו .האנ הכ שרוד ותוא
 הווש המ .וידליו ותשא תסנרפל גאדיו התיבה דלייש

 "ז םידליו .דשא סנרפל עדוי וניא םא ,ומואנ
 רמג אוהו ,דיימ התוא קיתשה להקהש וילאמ ןבומ

 .הלודג התלצהב ומואנ תא
 תדוגא" לש התרות תצפהל שדוק ויה וייח לכ
 ףא אצמו וקופיס לע אב ךכבש ,הארנו .םיברב "לארשי
 — ולש םיניקת־יתלבה החפשמה־ייח לע המ־יוציפ

 .םיבר םישדוחו תועובש תיבה ןמ רדענ ותויהב

 עטנ בקעי

 (ראנ עלעדנעמ) הטוש ילדנמ
 ותמשנל רנ

 ,תרחואמ העשב התיבה רזוח יתייהשכ. ,תבש־תולילב

 "אלד״סינ לש בצמב ול בשוי אוהש ילדנמ תא שגופ יתייה

 זא הארנ היה אוה .תויובחה תחא לש היתוגרדמ לע םינ

 ,םוקמ יל הנפמ היה וילא ברקתמ יתייהשמו ץיקהב םלוח

 לאושה ,חיסמה היה אוה :קויד רתייל .ומע חחושאו בשאש

 הבושת שפיח וליאכ ,תונויערב עקוש היה םימעפל .בישמהו
 "ירמ תא יבסל ךפוש היה בורל .הרתופל השקתהש הלאש לע

 ייח ,ויה םואמו יחפ ייח םיימוי״םויה וייח .ויתוקוצמו ובל

 יל השק םויה דעש ,רוסחמו בער ,תכרפמו השק הדובע
 ויה תאזכ החיש לכ לש המויסב .םהב דמע אוה ךיא גישהל
 רבדל בהא דחוימב .םינוילע תומלועב תופחרמ ויתובשחמ
 "ץראב ונייהד ,חישמה תאיב רחאלש ,עבושו הדובע ייח לע

 לבא .למעה-ישגאו םילבוסה לכ לש םקלהדדנמ ויהי ,לארשי
 תודיחי "ןוצר תועשב,, אלא חחושמ היה אל אד ןוגכ לע

 ותמשבשכ ,"הווקימ״ה ןמ רזוח היה תע ןוגכ ,ןנימב
 — הלאכ םילעב םירבד לע יכ .וירבדכ — ״הרוהט,, התיה

 הלילח םילולע זאש םושמ ,לוח-ימיב רבדל ןיא — רמוא היה
 םדא לש ומולח — ויתומולחבש םישדוקה-שדוק תא אמטל

 ...ירירעו בער

 ימ ךא .והוניכ "דאנ ילדגמ,, :ליוואל והובשח תוירבה

 וירבדמ עתפומ היה ולש "תודחוימה תועשב,, ותציחמב אבש

 ליכאלו למע ייח תויחל היה לודגה ומולח .םינכהו םינובנה
 *םויב ונייהד ,עובשב תחא םעונ תוחפה לכל — עבושל

 םיגושה ויקוסיעב היה דורט עובשה״תומי לכב ןכש .תבשה
 "השכ ,תבשה״מויב ולאו ,בערה לע בושחל ןמז ול היה אלו

 תונערופ לע רבגתהל דואמ השק — הדובעמ םיחנ תוירב

 ...הלש תא תשרמו הקיצמ קספה ילבש ,הקירה הביקה
 .ףוסדגי תעירקכ תושק ילדנמ ליבשב ויה ולאכ תותבשו

 ומחל תא איצומ היה ופא־תעיזב .ילדגמ היה למע םדא
 "נר0, רקיע תא לבא .תוכרפמ תודובע ינימ לכב דבוע ,לדה

 הטיח יקש לש הניעטו הקירפב ,תולבסב איצומ היה "ותס

 .ןמרוק ה׳זה לש העודיה הנחטב חמקו

 דרק המכ סימעהל קיפסה ילדגמש רחאל ,הדובעה םותכ
 ,םירחא תוזוחמלו השראוול םתלבוה םשל חמק־יקש לש תונ

 תלשבמה לע הווצמו חבסימל וארוק הנחסה־לעב ה׳זה היה
 החור־־בצמב ,וירבדל ,התיה היולת לכואה-תנמו — וליכאהל

 — ורטגקפ היה ןמרוקשכ ,הדועסה רחאל ...תלשבמה לש

 הבושת ול ריזחמ ילדגמ היה — ״זעבושל תלכא ,לדנפ ונ,,
 :קרנולפ לכב םסרפתנ ןמזה-תצורמבש ,ולשמ ןומזפב

 ,אנקמ דימ זיא ןאמראק עדעה,׳

 ;טיורב עלעקיסש ןיילק ןיימ טיפ

 ,ןסיוו םשינראג ןופ לית רע

 — ןסירעצ ןעגעז דיש יד זא
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 הטוש ילדנמ

 ןא םע טמוק רעטיב ןוא רעווש יוו

 ...טיונ טימ
 ..."יירד ,ייווצ ,סנייא

 .(ילדנמ לש ותריצי ירפ ויה הניגנמהו םילמה)

 ורעצ תועיבמ ויניע ויה ונומזפ תא רש היהש העשב

 ,ןציל לש םינפ דימעמ היה םימעפל ךא .בערו ינע לבס לש

 ותרמזמ םינהנ וביבס ופפוטצהש םירגובמהו רעונה־ינבשכ
 ךא ,םתא דחי קחוצ היה םנמא אוה ...הפ אולמב םיקחוצו

 .רעצהו באכה ולחליח המינפ ובלב יכ וב היה רכינ

 .הרשכהה ןמ םירוחבה םע הרסנמב דבעש יל רפיס םעפ

 ("ריעצה רמושה" לש קסנולפב הרשכה ץוביק הז היה)

 ¬ובעב ךישמהל יל ונתנ אל" — רמא — ״םה םיבוט םירוחב״

 תא קיספהל ילדנמ היה ליגר אל ןכש ."םיירהצה ןמזב יתד

 ידב ךות והשמ סועלל היה גהונ אלא םיירהצה תעשל ותדובע

 ןיזאהלו םדי לע בבשל היה ץלאנ הרכנמב ולאו .הדובע

 לארשי־ץרא לע ,ילדנמ יל רמא ,ורביד םה .םהיתוחישל

 םהמ המכ ולעי םנמא יכ וינזא־עמשמל ןימאה אל אוהו

 םירוחב עודמ :.דתיה וחומב הרקינש הלאשה .הצרא בורקב

 ,תונושל ינימ לכב םירבדמו םמחלמ ול וסרפש ,הלאכ םיבוט

 לש הנחטב וליפא םידבוע ויה םה .השק הכ דובעל םיצלאנ

 וליא ,רמא ,היה בטומ אל םולכ .םיקש תניעטב ןמרוק הדה

 ...לארשי־ץרא ליבשב םהלש תוחוכה תא םיריאשמ ויה

 ןעטימ תקירפ רחאל חנ אוהשכ ויתאצמ לוח־םויב םעפ

 סעול אוהש יתיאר .טלבטור םיחאה לש םתייפאמב חמק

 .ותדובע רובעב לביק רשא םהלה־רכיכ יצה תא ישוקב

 הלבואט לש הבורקה הדעסמל ימע דלייו םוקיש ויתשקיב

 ךל ןה" .יתורצפהל רתענ ישוקב .יתא דחי דועסל אנהכ

 ־סימה תלעב .רמא — ״ךל לומגלו דובעל לכואש הנחט ןיא

 םירבד ולא־יא הל שי :היניע ורוא ילדנמ תא התוארב ,הדע

 וקיהבה תוצוצינו ררועתה ילדנמ .הצוחה םקלכל ךירצש

 ,"ורכש" תא לבקי הדובעה רחאל יכ עדי ןכש .ויניעב

 ברע ותואב םנמאו .ףוע לש ףנכ םג ילואו ץוצק דבכ ונייהד

 ,הדעסמה תלעב לש היחא ,אנהכ הקרא — ,עבושל לכא

 דחא םנמא היה ברע ותואו תונוגה ש״יי תומיגל המכב ודביכ

 ...עבוש לש שגר עדי םהבש ,וייחב םיטעומה םיברעה
 לש דחאה וסיכש הדעסמה תלעב התאר התיבה ונתכלב

 "בחס" אמש דשחה הלצא ררועתה .תצקמב "חופת" ילדנמ

 ימיב וליפא הלילח השוע היה אל ילדנמש רבד — והשמ

 ,בגא ךרדבכ ויתלאשו וילא יתשגינ .רתויב םישקה בערה

 רמוש אוהש ,שייובמכ יל הנע אוהו ?ךסיכב המ ילדנמ

 -תיילעב הרגש הדיחיה ותוחא ליבשב לכואה ןמ םייריש תצק

 םיירישה תא ויסיכמ איצויש ונשקיב .קחודבו ינועב גג

 ןיאל היה ורשוא .לכאמ־ירבד לש הנוגה הנמ ול ונפסוהו

 ...רועיש
 אנקמ היה הדובע אלל ךלהתמ היהשכ םישק םימיב

 טטושמש ,תובחס־ייולב שובל "יוג" ותוא ,יקסבולאבאקב דואמ

 ךכ רחאו לכוא לש םירייש ףסוא ,וידיב הרידקו הרייעב היה

 הארקנ רשא הקסוטלופ בוחר הצקבש העבגה ילגרל םלשבמ

 .("גראב סעקסוואלאבאק") "יקסבולבק תעבג" ומש לע

 ־ובל ,ישיש םויב אקוודו ,עוסנל ילדנמל ול ןמדזנ םעפ

 לש ןעטימ םש קרפל ידכ ,קסנולפמ ט״ק 10 ךלהמ ,ןיצנל
 .(תידוהי תולעבב הנחט) קירטסאא לש ותנחטל העיגהש הטיח

 ברעה דרי םייתניבו תכרפמ הדובעב םויה לכ דבע אוה

 ¬יהל ול העיצה הנחטה-לעב תשא .תורנה־תקלדה ןמז עיגהו

 לע ןבומכ יהי ובכשמו והליכאת איה .תבשל רפכב ראש

 עדי עודי ןכש .לובג היה אל ורשואל .םסאב תחשה־תמירע

 ...תבשל הלאכ םיריבג םיניכמ םימעטמ הזיא העומשה יפמ

 ,תרזועה לש החבשב רבדלמ ךכ-רחא קספ אל םיבר םימי

 דאלמ" טושפ איה ,רמוא היה ,תרזועה .בוט לכמ ול השיגהש

 תואלוממ תוגוע) סעדגאי טימ סעקלוב וליפא — ״םימשה ןמ

 ריאשה ,וגהנמכ ,םלוא !רפסימב שמח ...ול השיגה (תוינמכוא

 סעקלובה ןמ המכ וליפאו ותוחאל םייריש תצק וקיקשב

 ...סעדגאי טימ
 לע םג רבדמ היה ןי׳צנלובב הדועסה תא ריכזמ היהשכ

 תונהילו רפכב ץיקה לכ תבשל וגהנש םידוהיה םינטייקה

 תבשל םידוהי םילוכי ךיא — ןיבה אל אוה ...חצה ריוואה ןמ
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 תבש ,רמא ,אלימ ,וב ...ז דובעל ילבמ "לולזל״ו ץיקה לכ
 לכ לבא ,ןיבמ דוע ינא — םלש עובש וליפא וא תחא

 ...! ? ץיקה

 תועובש ויה ..."חתור,, ללכב היה ריעה יריבג לע
 -תומיב קר .תכבכהדויבל סנכנ היה אל תותבשב וליפאש

 .רובתה דיל תצק םמחתהל ידכ סנכיהל היה ץלאנ ףרוח

 -תיבמ הליפתה ירחא םיקמחתמה םיריבגה תא ףדגמ היה אוה

 אוה .םיבפדושובלו בערל "םיחרוא״ה תא םיריאשמו תסנכה

 ךא םלצא וררוע וירובידש י״פעא ,םהינפב םתוא רסיימ היה
 לארשי-ץראל אובל וכזי אלש,, ,התיה ותללק .געלו קוחצ

 לע ודעצי םיטושפה םידוהיהש דועבו ,םתומ רחאל וליפא
 ךותל םיעשרה םיריבגה ולפי — םולשב ורבעיו ריינה רשג

 ..."םוהתה

 לאש ,םלרוהריהה וילע ופקת דשאכ חורה וילע חונב ,םעפ

 תולבה ילעבב רובעא דיא :יל רימא ,אנא" :מותל יתוא
 הלא ילעבב ירה ?לארשי-ץראל ריינה-רשג יבג-לע תודבכה

 הבושת מצעב אצמ דיימ םלוא ,"זדיינה-רשג תא ערקא
 ..."ז רמוא התא המ — ףחי ךלאש יל בטמ״ :ותלאשל

 אוה .רייבה־רשג יבג־לע אל לבא — ךלה םנמא ילדנמ
 ...ץיבשוא תופרשמל קסנולפ תליהק ידוהי לכ םע ךלה

 יוטאלפ .י

 (רעפ8לקלהוש רעד) תסנכה־תיב זורכ רתלא

 םיארנ םיכראומה וינפ .ריעה תובוחרב רתלא ול דעוצ

 ץע יושע שיטפ אוה קיזחמ■ תחאה ודיב .םילהובמו םיאל
 תלדה תזוזמב תוקיפד יתש ןתי ידוהי לש תובח דיל ורבועבו

 .וכרדב ךישממו

 .תבשה תסינכ תא רשבמ רתלא

 םיבשו םירבוע וב םיצירממ ״!םעפ דוע קופד ,ןביג״
 ¬וראה ויניש איצומ ,החוורל ויפ הצופ רתלא .םינרקס םתסו

 וביא ימ ירהש .אוה ןיטינומ לעב .ותאנהל ול ךייחמו תוכ

 ? קכבולפמ זורכה — רתלא תא ריכמ

 חמקהדונחטב לבס אוה ויבא .םיינע םירוהל דלונ רתלא

 ותודלימ ,רתלא ,אוה ולאו .םייפתכ-בחרו ןקדבע ידוהי —
 *תלדמ וריע-ינבכ והומכ .שולחו ןביג דלונ .לזמ-שיב היה

 .שמוח תצקו "ירבע" אורק עדי ישוקב .הרות אלל לדג םעה

 ירבד תא עומשל שרדמה־תיב רבעל היה דעוצ ברע ידמ
 *רפיס התש ןואמצב ."בקעי ןיע״ב וא עובשה תשרפב ןיידה

 -ביטשה יבשוי םידיסח יפמ עמשש םישודקו םיקידצ לע םיר

 (םיסרטנוק) ךל׳מירפכ הנוק היה ךסחש הטורפ לכ דעבו דעל

 ויתויזה תא וביהלה הלא םירפס .םהישעמו םיקידצה ייח לע

 .תולגתהל ...טילחהש דע

 תבשב היה הז ? דציכ םתעדיה .הלגתנ רתלאו םויה יהיו

 תופועהו תומהבה ירחוס ,םילבסה רשאכ ,הדועסה ירחא
 לע רתלא ול הלע .שדחה שרדמה-תיבב םיליהת יקרפ ורמא

 .םילבסה יפמ תואירק ועמשנ !סה ...ןחלושב קפדו רמלבה

 היה אוה ,ותאנהל ךייח רתלא !היהיש טקש ,רבדמ רתלא

 קוחצבו שערב ועלבנ וירבד .שחלב רבידו דימתמ רוויח

 .להקה

 רעפאלקלהוש רתלא

 דרי שיובמ .ויבא לש ולוק עתפל עמשנ ,"דר רתלא"

 ...תעה אובב הלגתי דוע יכ חיטבהו המיבהמ רתלא
 דלדפירפסב היה עוקש םימיה לכ .יחד לא יחדמ ךלה דכ
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 ומחירש דע .םיליהת יקרפ רמאו שרדמה־תיבב בשיש ׳זא

 ףוסבלו תויוחילשב וב שמתשהל וליחתהו ריעה יסנרפ וילע

 .תסנכה־תיב זורכל ותוא ונימ

 תובוחרל אצוי רתלא היה גח־יברעבו תבשב /ו םוי ידמ

 םיובננט הרופצ

 קסנולפב קושה רכיכ

 שארב ירה ,היתובוחרו קכנולפ תא יבורכזב הלעמ ינאשכ

 הרוצה לעב קושה .קושה-רכיכ יניע דגבל תבצינ הנושארו

 -באשראו ,הקצולפ תובוחרה ובלטצה ונממ רשא) תעבורמה

 .ריעה לש הזכרמב היה יוצמ (הקסוטלופו הקסבונאכי׳צ ,הקס

 ץע-יתבו םיגיבל-יתב ויה ,קושה ידצ לכמ םיבצומה םיתבה

 לעמ .םיפתרמ םתחתמו תומוק שולש־םייתש לש םיעוער

 "לדנס ,םינעבוכ ,םיטייח לש םילודג םיטלש וטלבתה תויונחל

 ,םחפ ,תוקרי ורכמ םיפתרמב .םידבו תיקדיס-יצפח ,םיר

 תעבראמ דחא לכב .הירטנאלג-ירבדו םידב םגו הקסהל םיצע

 המכ םג םש ויה .תחא היפאמ תוחפל התיה קושה לש וירבע

 .םיפירח תואקשמל תויובח המכו תודעסמ

 ויה םירכומ ןהילעבו ,ויה םידוהי לש ןבור ,תויונחה

 לש תוגרדמ ויה תויונחה דיל .ינייפואה םייוניכ יפל לוכל

 -תעל בשייתהל תוירבה וגהנ ןהילע רשא ,ןבא לש וא ץע

 .חחושלו ברע

 לודגה טלשה ססובתה הקסבאשראוו הקצולפ בוחר תניפב

 בשו־רבוע לכו לודג ןועש היה םינפב .תחקרמה-תיב לש

 קושה עצמאב .העשה תא תעדל ידכ ,המש ץיצהל היה גהונ

 רשא ,וזמ וז המ-קחרמב ,תולודג םימ־תובאשמ יתש ודמע

 ןתוא םיפטוע ויה ףרוחב .ברע דע רקובמ העמשנ ןתקירח

 תובורק םיתעל רשא חרק לש תילולת הרצוב ןביבסו שקב

 קושה לש דחאה ודצב .םימה-יבאושל הנכסדנוקמ השמיש

 אל תוינומ) תורכריכהו םיסוסהידוולגע ,דיהדוולגע וזכרתה

 "תולגע ופסונ ףרוחב .םילבסהו םינולגעה ןדילו (ןיידע ויה

 -תוינוכמו םיסובוטואה תנחת התיה ינשה ורבעמ .גלשה

 .אשמה

 םויב .ומויב םוי ידמ הרוצ טשופו שבול היה קושה

 ¬סאתמ רחסממ םיישפוח םידוהיה ,תורוגס תויונחה ןושאר

 תויעבה לע םיחחושמו רכיכה זכרמב תוצובקדווצובק םיפ

 םישב תוצובק תוארל רשפא םשו הפ .תופתושמה תוימוימויה

 ,םיניארקואהו םיסורוליבה םה הלא — ינוגסס שובלב םירבגו

 םיאבו תוזוחאה״ילעב לצא םתדובעמ םינפתמ הז םויב רשא

 לבא ,הז םויב רוסא רחסימה םנמא .תוינק ךורעל הריעה

 דחא אצמנ ןמזב ובו ,תירוחא תלדב םתוא םיסינכמ םידוהיה

 .רטוש עיפויש הרקמל רמשמה לע ץוחב החפשמה ינבמ

 .םידוהיה-יתב תוזוזמ לע קפודו ודיב ושיטפשכ ריעה

 .ריעב שדוק-ילכל ךפהנ רתלא

 הצרא יתילע רשאכ .עדא אל רתלא לש ופוסב היה המ
 .קכבולפב ידוהיה ףונהמ קלח היה דוע

 הרוצ תשבולו תטשופ

 לש םינומעפה ילוצליצ םיעמשנ םיירהצה״ינפלש תועשב

 םיבוש םינוויכל םירצונ ינומה רוהנל םיליחתמ זאו היסנכה

 םירזוח םידוהיה ידלי .קושה רכיכ תא םה םירבוע םכרדבו

 ךרדב ,(,רקובב םידמול ןושאר םויב) רפסהדויבמ ולא תועשב

 םויב .םהיניב תושטינ תוזע תורגיתו "םיצקש״ה םע םישגפנ

 תא חותפל םידוהיה םישש ,םיימוי לש החונמ ירחא ,ינש

 תויובחב לבא ,םינוק תואלמתמ תלוכמה תויובח .םהיקסע

 ץידע בוחרב .הנוקל םיפצמו חתפב םירחוסה םידמוע תורחא

 ףפותמה הז .ףותה תפיפת לוק עמשנ עתפל ךא ,טקש ררוש

 םיסוכ תבינג לע :היריעה לש תוזרכ המכ עידוהל אב יוגה

 .ב״ויכו תועובעבא תבכרה לע ,םיסמ םולשת לע ,םיריזח וא

 בישקהל ידכ רכיכל םילודגו םינטק םיצר״םיצא תוניפה לכמ

 דלגוא״ב הליחתמש הזרכהה תא שיאה םייסשמו ...תושדחל

 .ןאוס "הררוה״ב ףטה ותוא םיוולמ ,"היבש

 והז .רקובב םכשה רבכ העונתה הליחתמ ישילש םויב

 ¬ומסה םירפכה ןמ םירכיאה .לוכל לודגה םויה — קושה-םוי

 ילעבו ,םירלדנסו םיטייחו ,םתרצות תא הריעה םיאיבמ םיכ

 קושל םתרוחס םיאיצומ תיקדיס-יצפחו םידב לש םינכמ

 ¬וצעצו הקיתמ־ירבד םע םינכוד .עובקה םמוקמ תא םיספותו

 םיבטק תונחלוש ,יכות םע הביגנדובית .תראפתל םיכורע םיע

 םג םיאב םיתעל .ןיעה תא ךשומ לוכה — הלרגה-יקחשמל

 תא םישרופ טושפ םהו םינכוד ןיא םהל :השראוומ םילכור

 ,(יאשראווה טקלאידב) ,תולוק ילוקבו ץראה לע םתרוחס

 דקמה םירחוסה .לוזה םריחמ לעו םתרוחס ביט לע םיזירכמ

 יאבגה-יוביכב םהל םיארוקו רתויב םתוא םיבבחמ םניא םיימ

 ."סרעכאש"

 םשגו הרעס ידי-לע תערפומ קושה תחלצהו הרקי םיתעל

 !תורוחסלו םינכמל יוא זאו םעזב עתפל דרויש ,ףטוש

 ורייתשנ םשו הפ קר — רכיכה תנקורתמ ברע תעל

 חורהש ,תוקיר תואספוקו תופיטע ינימ ,תורייב תרוצב םינמיס

 .קושה תוניפ לכל םתרזפמ

 קר .קושב ררוש יסחי טקשו ליגר םוי אוה ,יעיבר םוי

 ןיב הרגית תצרופש וא ,דחוימ ערואמ הזיא הרוק םימעפל

 העפוה תכרועו האב םיניילול תצובקש וא םינולגעהו םילבסה
 .רכיכה עצמאב םשורדובר
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 םיגדו תוקרי םע םינכוד קושב םיעיפומ ישימח םויב

 ¬רוט םישגה .הביבסה לכ תא ףפוא םחייי רשא םינימה לכמ

 *נשו הפ .תבשה !וארקל תונכהבו תוינקב רקוב דועבמ תוח

 הפאמ ינימ תואלוממ תוינבת םע םיצא םידליו םישנ םיאור
 .םיתבהמ טשפתמ הרגמ םילישבתיחיר .תובורקה תויפאמל

 ,הלילב תרחואמ העש דע חבטמב םישנה תוקסוע ישימח םויב

 .רחסימב תורזוע ןבור זאו קושדבוי בוש תרחמל יכ

 לש הנוכת .תדחוימ הנוכת קושב תררוש ישיש םויב
 ןקורתמ ברעה ברקתה םע .תבשה תארקל תונכהו רכממודוקמ

 שמשה יכ ןוזפיחב תורגסנ תויונחה ,םהילעבמו וינבודמ קושה

 .תבשה תסינכ לע זירכמו תותלדב ושיטפב קפודו רבכ ברקתמ

 ־ביסש״ל ימ םיזפחנה תבשה־ידגבב םידיסח םיעיפומ םג דיימ

 ןהיתורעש ,תבש-תולמשב תונב .תסנכה״תיבל ימו "דעל
 -יתבמ ןהירוה בושל דע קושל ביבכ לויט תוכרוע ,תוצוחר

 ,קושב טקש ררתשה התאו היפנכ תא השרפ תבשה .הליפתה

 .זילע תורימז לוק עקוב םיתבה ןמ קרו

 ,יקנו קיר אוה ;תיגיגח הרוצ שבל קושה .רקובב תבש

 םילייטמ תוכרדמב קר .תבש דובכל ולוכ חצחוצמ וליאכ
 דונש רחאל .תבש״ידגב םישובל םלוכ ,םירגובמו םידלי
 ברעה תדר םע קרו תאש רתייב דוע תרבוג העונתה םיירהצה
 ־דנ לע ךרבל םהיתבל םירזוח םידוהיה :םילויטה םיקסופ

 .חלצומו בוט עובשל םיללפתמו הלדבהה

 ונריעב ידוהי רענ לש ותומדל
 (יקסבונמלק קיזייא-קחצי)

 יצפח לש ןטק רורצ .(1935) ו״צרת תנשב הצרא יתילע ,הפנעה יתחפשמ לכמ ,דיחי
 איה .ל״ז קיזייא קחצי יחא תורבחממ תחא םהיניב .ימע יתחקל אבא־אמא תיבמ תרכזמ
 160־ה תב ־־־־ תרבחמה .םירקיה יחאמ יל רתונש דירשו רכזכ הזה םויה דע ימע הרומש

 םידומיל ,ך״נת ,תורפסב םירוביח ,םירמאמ ןוגכ רישעו בר ידומיל רמוח הליכמ — םידומע
 הטוהר תירבע םיבותכ םירוביחה .קסנולפ ונריע ינב ייחמ יווהו םיסופט ירואית ,םייללכ

 .םתרוצב םיאנו םנכותב םירישע םה ,תירוקמו

 תרבחמהמ םיתאצוהש — םינוקיתו םייוניש אללו םנושלכ — ןלהל םיאבומה םיעטקה
 רענ לש וייח ךרדו ותבשחמ ךרד תא ,רארשי־יגחב ידוהיה תיבה יווה תא םיראתמ ל״נה
 םיידוהי םייחל קסנולפ תלוגב ידוהיה םלעה תגרע תא .איהה הפוקתב קסנולפב ידוהי

 .ןויצב םיאלמ

 ףלח עשוהי הרומה לש םיקהבומה וידימלתמ היה ,ונריע ינבמ םיברכ ,קיזייא קחצי יחא
 ,תירבעה הפשה תא קסנולפ יריעצל ליחנה תובר םינש ךשמב רשא ,בוטה הרומה .ל״ז

 .תדלומה תבהאלו הרותל םכניחו ודואמו ושפנ לכב םהל רסמתה ,ונוזחו ותרות בטימ תא

 .החמשו רתסא ןב ,קיזייא קחצי יחא לש ותומ ףתחכ ונתחפשמ לע אב ב״פרת תנשב

 דבכ .דבלב םימי המכ לש הלחמ ירחא ,יח לכל םייח קבש םינש ו״ט ןב ,ובאב ודועב
 םישדח המכ רשאכ באכה לדג המו ,החפשמה בלב וירחא ריאשהש באכהו רעצה היה

 .תחאו םירשעה ןב ,ל״ז בקעי יחא םג תמ ,םיטעומ הלחמ ימי ירחא בושו ,ןכמ רחאל

 .ובאב תמש רענל המשנ רנ תניחבב ןלהל םיאבומה םירבדה ויהי

 (יקסבונמלק)יגוחמש םייח

 קסנו לפב

 -תיבב ותוא ונשגרה רע םירוםה-גח םדוק םידחא םימי ןכל
 לע ונרזח ,"םירופל ריש,, האנה רישה תא ונרש :רפסה
 ךכ רחא ."רתסא תליגמ" לע םגו אמויד יגיגעמ תודגאה
 ובר תונכהה .אבו שמשממ םירופה-גחש תינב םג ונשגרה
 ,תותרשמהו תויחאה ,םאה .ינשה םויבו ןושארה םויב תיבב

 ...הדובע תואלמ ןהידי ןלוכ

 יקסבונמלק קיזייא קחצי

 לארשי יגח

 םירופה גח

 םירופל וניפיצ ,רפכהדויבב םידמולה םידימלתה ונחנא
 ,ףרה ילב ,השק ונדבע םעוזה ףרוחה לכ ןה ,םייניע־ןוילכב

 ןכ םג םירקה תבט ימיבו ...ונתבש אל הכונחה ימיב םגו
 .רונתה ירוחאמ םמחתהל תיבב ונבשי אלו ונרפס־תיבל ונצא
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 דיפקמ ונרזמ ."רתסא תיגעת״ב םג ונדמל רפסהדויבב
 לבח ,םימי יבש דמלנ אל הכו .דכ ןיב ןה ,םוי רסחל אלש

 .םימצ ובא ןיא ירה ,דועו .דחא םוי לטב תכלל

 ,רפסה־תיבמ יתבששכ ,םירופ־ברעב ,ןורחאה םויבו
 יבא בסמ .שש המ לע יתעדי אלו יבלב החוור וזיא יתשגרה
 השועו קצבה תא םאה השל ,חבטמב ,הפ ינא האורו ישאר
 היבשה הניפב ,רדחב הפו ...דועו םיניפות ,םיקיקר ,תולח
 םואתפ .דואמ םיענו בצע ןוגינב הליגמה לע רזוחו חאה דמוע

 .טועפה יחא ליבשב ץע לש ןשער איבהו רגנה אב

 ללפתהל יתכלהו טעמ יתצחרתה .ברע אתא הכו הכ ןיבו
 תא וארקשב .ןשערה יחא דיבו יבא םע תסבכהדויבל בירעמ
 דע ,שיערהל םלוכ וליחתה ,"ןמה" םש תא וריכזהו הליגמה
 לודגה יחא ארק התיבה יבושבו .רבד עומשל ונלוכי אלש
 .רקובב תרחמל םג היה ןכו ,ונתחפשמ לכ ליבשב הליגמה תא
 "בושיה ןרק״ל ףסכ וצביקו םידבכב םישנא ואב ןכ-ירחא

 ...המודכו "םידלי-ךונח״ל "תמייקה ןרק״ל
 ¬ועסה תעשב .גהנמה יפל הדועסה תא ונכרע ינשה ברעב
 רבד לע םינושמו םינוש םיריש ורשו םישפחתמ ואב הד
 ־חלש ונחלש הדועסה ירחא .ואציו המ־רבד םהל ונתב .םירופ
 םגש ידכב ,תובדנ ונבדב םינויבאל םגו אבסלו הדודל תונמ
 ׳הש סבה לע ."םירופ" הז המ ועדיו הזה גחב וחמשי םה

 .ונל השע
 ללהו םילוליהבו התשמב םירופה לכ תא ונכרע ,רוציקב

 ...׳הל

 ב״פרת ,רדא ז״ט

 חספ ברע

 תיבו תיב לכב רבכ תוליחתמ ןסינ שדוח״שאר רחא
 .םעפו םעפ לכב הנתשמו ךלוה תיבה הארמ :גחל תונכהה
 .םמוקמב אלש אקווד םידמוע תיבה-ילכ .איבוברע רדחב
 תוטימה רדחב .םינבלה תא תכבוכו היוגה תדמוע חבטמב

 ¬שמה ידי-לע ואצוה םיטיהרהו םילכה לכ .דייסה רבכ דיסמ
 ףא תחב הביאו הדובעב תודורט הידי םויה לכ .הצוחה תתר
 איה תקרממו תדרגמ ."הבורמ הכאלמהו רצק םויה" יכ ,עגר
 תתרשמה הסנכנ הייסל דיסה תולככ ,ברע תונפל .םידגבה תא
 ¬ירחא .תונולחהו הפצירה תא בטיה התקינו הפטש ,הרדחה
 -ברע לכ הילע רבעו הרדחה םיטיהרה לכ תא הדימעה ןכ

 .בר עיגיו השק הדובעב גחה
 האצי אמא ...שדח דגבו עבוכ ,םיילענ ונק רבכ יל
 רקובב תרחמל .גחה דובכל םישדח םילכ התנקו .דקושה
 יל יתבשי .תוצמ תונקל הפואה לא ימא םע יתכלה םכשה

 .חקמה לע טעמ הדמעו הפואה םע הרביד אמאו דצב

 שיגרמ .רבד לכ לא ןנובתמו הפואה לצא יל ינא בשוי
 הצמ תכורפ םועטל יבא הצור .תוברעה תוצמה חיר תא ינא
 ינא בסמ ."ךלש דוע ןניא תוצמה ולא" :יל רמוא יבל לבא
 ,ןחלושל ביבסמ םידמוע םישבו םישנא האורו ביבסמ יניע תא
 דחא רעב גלד םואתפ .ףדה לע םהיכורעמב םיקפודו םיכרוע
 הרעב רהמתו !".דדובתה הצמ" :ארקיו ןתפמה לע ןוסח
 החטשיו ץריו ,ולש לע הלש רשא ,ךורעמב התצמ תא ךלשתו
 דמע רובתה לצא דצבו .הלילח רזוח ןכו בשיו הדרמה לע
 אלמ לכ םייתניב אלימ לבסה .תוצמב םיבקנ בקנו דחא שיא
 יתכלה יבא .ונתיבל והאשיו ומכש לע לסה תא־ םריו תוצמ

 .תוצמה לע יתהגשהו וירחא
 וליחתה ,תוצמ ואיבה יכ םתוארב םיבטקה יתויחאו יחא
 ¬יבה תוצמה תא ,תוצמ" :החמש לוקב תיבה תא םישיערמ

 ,האמחב.החושמ םחל תסורפ זא ודיב זחאש ןטקה יחאו !"וא
 רהימ ,לודגה יחא תאז תוארכ .תוצמה תא ששמל ץפחו ברק
 תרזעב .הצמ לא ץמח םע תשגל רוסא יכ ,ול ראיבו וילא
 לבכל .הנופמה רדחה לא תוצמה תא יחא סינכה תתרשמה

 ...ול ךלהו החרט-ימד ונמליש

 ,דנש יצחכ הז יכ ,םייביעךוילכב תספה גחל הכחמ ינא
 הפילחנו ןירוח-ינבכ "רדסל" רבכ בשנש יאוולה .ונתבש אלש
 רדוחה קבאהו איבוברעהו רדסה־יאב ישפנ הצק רבכ .חוכ

 .הפה ךותל

 -העבראל רוא ."גחב לכוא ,גח ברעב חרוטש ימ" ,ןכ
 םאה .ל״זח וויצש ומכ רנה רואל ץמחה תא אבא קדב רשע
 יתכלה רקוב תונפל .םינוש םילכ דועו תיבחה תא הליעגה
 גח-ידגב יתשבלתה ברעב .ץחרמה-תיבב ץחרתהל יבא םע

 .רדסה לא יתבשיו

 תדעוכשה גח

 .ביבאה ישדוח לכמ ונל ביבחה ,ןויכ חרי עיגה רבכ הנה
 ."תועובשה גח" ונתחמש גח תא םיגגוח ונא הזה שדוחב
 לארשי יגב .ונבר השמ י״ע יניס רהב הרותה תא ונלביק
 םויה םג םיטשקמ ונא הז רכזלו ףוסדבי לומ רבדמב זא ונח

 .ףוסב ונתיב תא

 ¬ובתה .םוקיה תא תממחמ רבכ שמשה .אבו שמשממ גחה
 רק אל ,רשופ ריוואה-גזמ .יצחהמ רתוי דע החמצ רבכ הא
 םיאשד ואישדה תודשהו םיקורי םילע םיסוכמ םיצעה .םח אלו
 קורי רושימ קר הארנ וניניע תא קר ףיענש םוקמ לכבו
 ."הרותה-תלבק" דובכל טשקתמ לוכה .ץק ןיא דע ערתשמה

 ונרשו תומדקא ,תור :אמויד ינינעמ ונדמל רפסה-תיבב
 לכ לצא .המחה רואב ריהזמ רבכ לוכה תיבבו .ףכו םיריש
 הכבכ תתרשמה .ןח — םיאלמה תוקחוש םינפ םיארנ שיא
 השלו שולמה לצא תדמוע םאה .לוכה הפטשו םינבלה תא
 ,תואקסולג ,םיקיקר ,םיניפות ,תולת הפוא איה .קצבה תא
 םיבובזהו ...םינוש הפאמ ינימ דועו תוינאמח ,תויניבג ,םיפצר
 םיקקלמו אב בוטדבוי יכ םישח םה םג .םיברתמו םיכלוה
 .םאהדדשעמב לכתסהל םידמוע םידליה .תפונה-תקבא תא
 .הפואה לא הפאמה תא תתרשמה תאשונ ,השענ לוכהשכו

 .הכב הזו הכב ארוק הז .לודג שער הפואהד־ויבב

 ¬ירכמו םיציצעו ףוס תוליבח יאשונ םירעב םיארנ ץוחב
 שולש התנקו האצי םאה !םיציצע ונק !ףוס תוליבח ונק : םיז
 ¬ולחה תא טשיקו ףוסה תא חקל יחא .םיציצ רזו ףוכ תוליבח

 .תוריקהו תונ

 בוטדבוי ידגב ונשבל .ןכומ רבכ לוכה היה ברע תונפל
 ונלבקו לוכאל ןחלושל ונבשי ,ונבששכ .ללפתהל ונכלהו

 .םילוליהבו תורימזב גחה תא

 ג״פרת ,ןויס ׳י

 באב העשת

 התיבה יתאבו רפ0,ך-תיבמ יתבששכ .באב העשת ברע
 ןחלושה תא ימא הכרע הדובעה הרמגנשכ .אבאל טעמ יתרזע
 יתכפיט הדועסה רחא .תקספמה הדועסה תא לוכאל ונבשיו
 "הביק״ה תא ול חקל יבא ."תוביק״ה תא יתדרוהו ןוראה לע

 .ףרפרשה תא הינשה דיבו ,ודיב
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 יתשקבו שמשה לא יתשגינ ג״כהיבל יבא םע יתאבשכ
 יל ןתנ ,יתשקב תא אלמ שמשה .קלוד רב יל ןתיש ונממ

 .יבא לצא יל יתבשיו רנ

 ירחא .בצע ןוגינב בירעמ ונללפתה להקה ףסאתגשכ
 ןוראה לעמ תכורפה תא וריסה ,םילכפסה לכ תא טפה ןכ
 "הניקזה תא ול חתופ דחא לכ .ומוקמ לע שיא שיא ובשיו

 .הווקתו רעצ תחבא תצרופ ובלמו

 ולוק תא עימשהו חתפ ןזחה .נ״כהיבפי הממד הררש עגר
 םיסדנוקה לבא ,הביקב יתנייע יבא םג ."הכיא" וארוקב בצעה
 ונקזב ידוהי לכ לא םיקרוזו םהלש םיצוקה םע ופסאתנ רבכ

 .םשרגל רשפא יאו ארומ םוש ילב

 ךלה הז .םלוכ ורזפתנ הניקה תא אורקל רמג ץ״שהשכ
 ב״כהיבב וראשנ םידחאו ותיבל ךל!ז הז ,ורחסמ תא רומגל

 .םהיניב ורבידו

 וזיאו ץראל תבשוי אמאש יתיארו התיבה יתבש יבא
 ףדו ףד לכו הפובו הארוק איה .הדיב הלודג "הביחת"
 .רבה לש בלחה־ימתכמו היניעמ ורשבש תועמדהמ בוטר

 .ןושיל ונכלה ךכ רחא

 דע תוביקה תא וארק םלוכו ללפתהל ונכלה רקובב
 .ףוסה

 יתמצ ינא םג .םידוהיה לכ הז םויב םימצ לבא תואל
 ."החנמ" ללפתהל להקה ףסאתה םינוא ןיאב .םויה לכ אתשה

 ונללפתהו םימשב םיבכוכה וארנש דע העש יצחכ וניכח
 .התיבה ץאו ופרפרש תא ול חקל דחא לכ ."בירעמ" ןוזפיחב
 .ונשפנ תא בישהל ידכב ונלכאו ןכומ לוכה היה רבכ תיבב

 שדקמה־תיב דוע הנבייש םיביעדוילכב הווקמ ידוהי לכ
 ריבכ םעל היהנו ונצראל בושבו דוע הנבית ונצרא םגו
 לש לודג גחל הזה בוצעהו ארונה םויה דוע ךפהייו .ברו

 .החמשו ןושש

 ב״פרת ,בא א״י ,קסנולפ

 דמלמה והילדג

 יבשוי .ונריעב ההובגה הגרדהמ דמלמ והנה והילדג
 דמלמו דמולמש ןעי .הלענה ותודמלממ ןוצד-יעבש ריעה
 ,ההובג ותמוק ."זחות־ןב.ותוא םינכמש שי .והנה לודגו בוט

 םידימלתה תא .סמונמ יפואו תוניצר תועיבמ םיזרה וינפ
 יזא ,ער דימלת ורדחב אצמי םאו .םינבכ בהוא אוה םיבוטה
 םאו .ויכו םירבדב ולדשמ ,דסח ול דשומ :וביטימ אוה
 וילע דפוש אוה יזא ,ול עפשי אל ,ויפ תא הרממ דימלת
 ולצא ,ריעב דיחיה הילדג לש ורדח היה ןכל .ופצק לכ תא
 ¬ימלתה ובהא תינברה תא .הרותב םיווש םידימלתה לכ ויה
 תוליל לכב .המכחו הבוט השא התיה איה .רתוי דוע םיד

 ¬ופיס ,התיבה םתכל םרטב ,םידימלתל תרפסמ התיה ףרוחה
 .תונשי תונוש תודגאו םיר

 הילדג .ונגסכ ול שמש אוה ,הילדגל היה דיחי ןבו
 אוה .הסנרפה ד״ע ,םידמלמה ראש ופכ ,רעטצה אל ודועמ
 ותסנכה .*הנשה שארמ ול םיבוצק םדא לש ויתונוזמש, עדי

 .טעומב קפתסה תאז לכבו תינוניב ,דתיה

 ־בוס רבכ הרחנה הילדג־תיבבו חיגה םרט רחשה .רקוב
 -תיראש תא רזוא דמלמהו תישישה העשה תא הכמ ןועשה .תק
 בשוי ,רקובה־תחורא לכוא ,ללפתמ ,שבלתמו םק ,ויתוחוכ
 איגוט לע רזוחו ארמגה תא תחנב ול חתופ ,ןחלשה לא ול

 לע ,רוענ רבכ לוכה ץוחב .םייתעש ורבע הכ .הקומע
 תחת תורמגו םירודיסו םידימלת תרובח תכלוה רבכ הכרדמה
 וסנכנ ,הרצ אטמיס לומ ,יברה רצחל םעיגהבו .םהיתועורז
 םידימלתה .יאבט ארפצ• יברה לא םארוקב ,הרדחה החמשב
 לוט תבשוי תינברה תא רבכ םה םיאור ,רדחה לא םיננובתמ
 רדחבו .הסי רופיס אובל םידקהש דימלתל תרפכמו הריכה
 םיבשוי םידימלתה .םיכורא םילספס ול ביבסמו ןחלוש דמוע
 םהל ראבל ליחתמ יברהו תורמגה תא םיחתופ ,םמוקמ לע
 אוה ףיסומ וירבדל ועמשי םידימלתהש ידכבו .שדח רועיש
 חומה תדובעב םויה לכ יברה דבוע ןכ !םינוש םילשמ םהל
 וידימלתש הילדג אוה הצור .וינפמ תפטונ העיזהש דע השקה
 יתובא־יקרפ. םדמלמ ,תבשב וליפא תבוש וניאו הרות ונקי
 תרחואמ העש דע םדמלמ אוה ףרוחב .*ישפנ-יכרב, וא

 .ברעב

 םמוי וידימלת תא דמיל הילדג .תובר םינש תבע הכ
 הפרו ךלה ולוק ,םיטמק ואלמתנ וינפ .ןיקזהש דע הלילו

 ונבל רכמ .הבוט הביש ול התיה ונב תוכזבו .שת וחוכ םגו
 לכ וסנרפמ היה בוטה ונבו ברה תבל ואישה ,*׳ורדח, תא

 .םימיה

 ג*פרת לולא ,קסנולפ

 37• קסנוי• רסם



 ל״ז קינטוה םהרבא לש ותומדל

 קינטוה םהרבא

 ול םיבורקל ףא רגוסמו רוגס ,ידיחי ךלהמ — ועבטמ

 -ירסחו םישידא תוירב,ד יניעב םיארנ הלאכ םישנא .רתויב

 .תושיגר

 .םהרבא היה ןכ אל ךא

 החלצה לכמ שגרתהל ןוכנ ומצע אוה היה ובל רתסב

 ,הגלפמה את ךותב ןה :תלוזה ןעמל ותוליעפב הלודג וא הנטק

 רבח היהש ,ןוזמה־ילעופ תדוגא דעווב וא הדובע םוקמב ןה

 .םינש ךשמב הב

 ־תיבב תוחנזומה תויעוצקמה תודוגאה תחא וז ,דתיה

 םהב .הדובעדוומוקמל ויה םידבעושמ תולעופו םילעופ .דנרב
 םיילאיצוס םיאנת לע :לופכ היה קבאמה .ריפחמ לוצינ ררש

 לעו — תשורחה־יתב ילעופל ילאמינימ רכש לע ,םיינושאר

 .הדוגאה ךותב ןואפקה תריבש

 הגילהו ריעצה־דמושה םעטמ םהרבא חלשנ וז הדוגאל

 ־תומוקמ תורשעמ םיבר םילעופו ,זא לש תיטסילאיצוסה
 היושע םילעופ־חילש לש הנתיא הדימעש תעדל ודמל הדובע

 .םישקה םהייח יאנת תא תונשל

 רעסנ — רוגסהו טקשה םהרבא תא וניאר וז הפוקתב

 שידקהל ,ץעייל ,רוזעל דימת ןכומ ,רע חוכיוול ןוכנ ,שגרנו

 .ךרוצ־תעל רבחה ןעמל ונמזמ

 .ביבא־לתב הגלפמה ףינס תצעומ רבח תובר םינש ךשמב

 .וירכמו וירבח לכ לע בבחתהו ־־־ יעוצקמה אתה תלהנהב

 ןגראתהל םהרבא טילחה אתב ותוליעפ תפוקת םותב

 לעפמה תא ומיקהש םינושארה ןיב .ביטרפואוקב רבחכ

 לעפמהש דע ועקשוה ץרמו תוחוכ המכ .והוססיבש ,דוסיהמ

 ...? ססבתה

 .דעצה לודגו .וייחל ץק םש — ףתחכ אבש תוומה

 .ק .מ

★ 

 .דוע ונארב אלש ןויערל לגתסהל השקו ופלח םוי םישולש

 .םירבחל ונייהו ,וירוענ רחשמ ,קסנולפמ דוע ויתרכה

 היה יעבטו .םילכה לא אבחנו וינע .היה םילמע תחפשמל ןב

 םע הנמנו- ריעצה רמושה תעונתל וכרד תא אצמ םהרבאש

 רגהל היה ץלאנ תויתחפשמ תוביסמשכ ינא רכוז .היליעפ

 וילעש באכ המכ .ודיב רבדה הלע לקנב אל .דנליזדינל

 ~גהה ךרד תא דוחייבו ולש "הרבחה" תא המךמזל שוטנל

 הרשכהל אצויו "ןק״ל החמשב רזוח אוה הנש רובעכו .המש

 .וייח םולח תא םישגהל

 ,דתיה אל — לעופ לכ ךרדכ — ץראב וכרד תישארו

 םימיהו וינפ לע החפט הרופאה תואיצמה .םינשושב הגוס

 רס אל וכרדמ ךא. .הדובע־רסוח ימיו ו״צרת תוערואמ ימי

 ותחפשמ־ינבל ותוריסמב םג .ןימאהל ףיסוה ונויער תקדצבו

 .לובג עדי אל

 ,קסנולפ ידוהי תדמשה לע תומויאה תורושבה ועיגהשכ

 ןיבמו םילוצינל הרזעה דעוול ופרטצהש םינושארה ןיבמ היה
 .ותומ םוי דע היה ויליעפ

 ףא ,הנתי אל ויתורצו טעומב קפתסמו וקלחב חמש

 .הימודב לבסו םביאבהל הצר אל יכ ,ויברוקמל

 ¬זכא הכ הרוצב ונתאמ חקלב אוה .וייח ליתפ קספנ הנהו

 .וניפב םימוחנת ןיאו בלה באכי ןכ לעו .תיר

 .םימלועל ונברקמ שומי אל ,רקי רבח ,ךרכז

 יוטאלפ לארשי



 291 ל״ז בל קחצי

 (ןימימ ,םיבשויה ןושאר) קינטוה םהרבא םע "ריע;צה רמושה" ירבח תצובק

 ל״ז בל קחצי
 יניע דגבל רייטצמ הזכ — םייחו העונת אלמ ,ימאניד

 .בל קחצי

 קפוד תא שיגרמה םדא .םייח בהואו הרבח בהואה- םדא

 העונת לכ לע ביגמו !דעש לכבו ןמז לכב הרבהה קפודו םייחה

 ,ובל תא וחקל ואולמו םלועה לכש םדא .םייחבו הרבחבש

 םלועב םילעופה תעונת .ילארשיהו ידוהיה םלועה ייה דוחיבו
 םשגו החוורל ההשו גילפה ובש םיאלפ םי התיה לארשיבו

 ¬יצה וייח תא םג םייטרפה וייח תא םג .הבחרה ותמישנ תא

 רוסמו ןמאנ היה ןהלש ,העונתהו הגלפמה ךרדב יח םיירוב

 .םיגורתאה ויעגר דע ושפנו ובל לכב

 קר םלוא .קלח אל םדאכ ,לק אל םדאכ והוריכה לכה

 ןטב ,תובהא שיא שיאה היה םצעבש וריכהו ועדי םיטעמ
 הבהא .רשוילו תמאל הבהא .הלודגה הבהאה שיא —- רתוי

 ¬פמל הבהא .דחוימב םזיבוכורובה תרותו םזילאיצוטה תרותל

 רמולו ןוחבל השק .םירחבנ םירבחלו ותחפשמל הבהא ,ותגל
 ותבהאל םלוא *דהוי הלודג ותבהא ,דתיה הלא לכמ ימל

 אורקל שיאה בהא המכ .לובג היה אל הרישלו תורפסל

 !תרוקיבו הריש תאירקב עוקשלו םידומ

 :יתבשחו וביט לע יתיהת םעפ אל

 הזמ ןטב ,דובכה סחיש ,ןכתיי ? בתוכ שיאה ןיא עודמ
 טע תא לוטילמ והוענמ רפסלו רפוסל דובכה תארי —

 .ויתונויער תא עיבהלו ודיב םירפוסה

* 

 אל .ץראב םיישעמה וייח ךרד ,דתיה דואמ תלתופמ
 .וחור יפל — הב דובעל היה סונאש הדובעה ,דתיה דימת

 םינשה ןתואב קסע ןהבש תוירקיעה תודובעה יתש םלוא
 :ושפנו טל לכ תא רסמ ןהל — ןג-תמרבו ביבא-לתב יחש

 דבעש הדובעהו רדסכ "טלעוו עיינ יד" ןותעב דבעש הדובעה

 .ןרפסכ םיתעבג תיירפסב תונורחאה םינשב

 ,גח לש ערואמ ול ,דתיה ותעשב ןותעה לש העסוה לכ

 — םירמאמה תא םתס רדיס אל אוה .שפנה תולעתה לש

 והוררועו המיגפ ושפנ ךותל ורדח ןותעבש קוספו קוספ לכ

 ויתוחלצה לע ןזחמו ייח תא יח אוה .תרחא וא וז הבוגתל
 תוגולשכו וייח תוחלצה ,ולש וייח ויה הלא .ויתובולשכ לעו

 .אוה וייח

 .הירפסב ןכו
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 תא ,הירפכה תא בהא אוה .ןרפס םתס היה אל אוה

 ,םיארוקה תא בהא לכמ רתויש ,ינמודמכ ,ךא .הבש םירפסה

 לב לש ונכות תא עדי אוה .םיריעצה םיארוקה תא דוחייבו

 תא בבחל עדי אוהו ותוא ארק אוה .ארוקל ןתינה רפס

 אוה .ונכות תא קר אל עדי רפס ארקשכ .ויארוק לע רפסה

 ויח םהבש םילענהו םיבוטהו .וירוביג לב תא ריכהו עדי

 .םימי ךרואל המינפ ושפנ ךותב

 ןיבו וניב הרע החישל דע יתייה ותומ ינפל רפסמ םימי
 תורפסהמ םירפס רפסמ לע וחחוש םה .תקהבומ הריעצ הארוק

 הלא םירפסב האירקמ קוחר ,ירעצל ,ינא .השידחה תיברעמה

 ירבדבש טהלה םלוא .רבודמ המ לעו ימ לע טעמב יתעדי אלו

 ברה טוריפבו איהה התישב חיכוהש הברה הנבהה ,קחצי

 לש התומדל םיווק

 חרפ תימלוש

 ,בילטוג והילאו הנח לש םתבו חרפ השמ תשא

 ליגב ביבא־לתב הרטפנו ,24.8.1898־ב קסנולפב הדלונ
 .(25.5.59) ט״ישת רייאב ז״יב ,60

 הזילע ,החיש־תשא ,םיחרוא תסינכמ ,הארמ תפי
 ףאו תינמלוח ,תיניצרו תינקחצ ,םימעפל הבוצע םגו
 הרוכז ךכ — תרעוסו תמחול ,תינתפאש ,תיתואיצמ

 .הבוהאה ימא יל

 תואושמ לארשי ידלי ולעה תע ,רמועב ג״ל ברעב
 תורוא .םימלוע תוחונמל הלבוהו הייח תבהלש התבכ —

 םיבורקש ימ לעכ רביד םהילעש ,הלאה םירפסה ירוביג לע

 בר ןיינע יב וררוע — טלחהב םריכמש ימכו ובלל דואמ

 תאזה תלוכיה הז שיאל ןכיהמ :יתיהתו יתדמע .תולעפתהו

 ז םיטרפ יטרפב הברה ךב לכ רוכזלו הברה ךכ לכ תעדל

 םיטעמ םימי דועבש ,יתעד לע זא תולעל היה לוכי אל

 ...ונכותמ קחצי חקליי

 םייחהש ,תונרעו םייח אלמ םדא ותוא לע בלה באוד המכ

 !ותיישע םצעב ודועב ונממ ולטינ

 סרמב םייתעבגב תמו ,קסנולפב 1901־ב דלונ בל קחצי

 .ורפעל םולש .1962

 םרוי המלש

 ע״נ חרפ תימלוש
 םרואלו ,ונממחתה םהב — ימא לש השפנב וקלד םיבר

 .םיכלוה ונא

 ומקו תירבעה הלכשהה ינצינ וחרפ תע ,הירוענב
 הפרטצה ,קסנולפ התרייעב תוינויצה רעונה תועונת
 ,תירבעה הפשה דומילל הרסמתה איה .יבכמה תעונתל

 ¬פסב אורקל הבהא .הדגאו ך״נת ,קודקדו ןושל הדמל

 ,התיה רפסו בתכ תעדוי .םלועה תורפסבו לארשי תור

 תורמאו םימגתפ ,ל״זח ירמאמ תעידיב הנייטצה רקיעב
 .היעדוי לכ בל האילפה תאז התואיקבבו ,ףנכ

 הרייעה ינב ברקב הלעפו תינרפסכ השמיש איה
 תנשב .תירבעה תוברתהו ןושלה תאיחה ןעמל קסנולפב
 התנבו לארשיל התלע ,תישילשה הילעה יצולח םע ,1922

 .ביבא־לתב התיב תא

 ץראב ,הרבחב שחרתמה לכל הרע התיה דימת
 ¬יסאב ,תואצרהב הפתתשה ,ו״ציו תרבח ,דתיה .םלועבו

 קסנולפ יאצוי דעו תרבח התיה .םילעפמבו םיגוחב ׳תופ
 תיב תרקע התיה .םישדחה םילועה ןעמל לעפ רשא
 תונב יתש — הלדיג םידלי השלש .הרוסמ םאו הבוט
 םתואירב ,םידליה ךוניח .הנרו ףסוי ,הרופצ :ןבו

 .היתוגאד שארו הייח רקיע ויה םתלכשהו

 תדלומב התשע רשא ךרדה התיה הכוראו השק
 תוארל התכז ,תורומתו תופילח ,לבס תדומל ךא .תינבנה

 .לארשידונידמ תמוקתב

 םידכנ — הינבל םינב התארו הידלי תא האישה
 .תודכנו

 .הידידיו התחפשמ ינב ברקב היחת תנרוקה התומד
 5ךורב הרכז יהי

 דלפ הנר :התכ



 םחול ןכפהמ - דרבלג ןמלק

 ותומדל
 ¬ומוקה הגלפמה תורושב ליעפ היה ותודלי דהשמ רבכ

 םילעופו םירכיא תוכרעמב ,םינומה קבאמב .ןילופב תיטסינ

 תויהל לשחתנו לדג — תופידרו רסאמ לש תוכורא םינשב
 ,דתיה תאזכ .יעוצקמ ןכפהמ ,יממע םחול :היה רשא תא

 שדוק וייח ויה הנורחאה ופא-תמישנ דעו זאמו .וכרד תישאר

 .םעהו דמעמה תורישב ,ןויערה תורישב ןמאנ קבאמל

 ,לעופכ הב ךישמה וכרד תא .הצרא הלע 1935 תנשב

 -תוכל לובג אלל ןומאו הלודג הבהאב ןייטצה — ןכפהמכ

 ןייטצה םיטסינומוקה יליעפ ןיב .םינומהה״תמחלמ לש רצויה

 "רפוח ימיב .םעה יטושפ ברקב ותוירלופופו הברה ותויממעב

 תורשע ןגריאו ךירדה ,רנחבידויבב תולילכ םימי השע הדובע

 ¬ועפ ךרד ,תורדתסהה-תיבבו תשורחה-יתבב םילעופדווכרעמ

 תמחול תימוימוי תוישעמ בולישל היח המגוד השמיש ותל

 .םעהו דמעמה לש םיידוסיה ויניינעל תונמאנו

 1942*ב .תורדתסהב תיראטלורפה העיסה שארב דמע

 .תיטסינומוקה הגלפמה לש יזכרמה דעווה רבחכ רחבנ

 היינשה םלועה-תמחלמ יהלשב ,העונתב רבשמ תפוקתב

 התוינידמב עירכמ הנפמל םימחולה ינושאר ןיב ןמלק היה —

 לע העיתר אלל הכרעמל בצייתה .תידוהיה תימואלה הלאשב

 ,םעהו בושייה לש רורחשה תמחלמב םזינומוקה לש ומוקמ

 קסנולפב סורהה ןימלעה תיבב דרבלג ןמלק לש ורבק לע חול

 היה .םעה ירוזפ זוכירו תימואל תימצע הרדגהל םתוכז לע

 ¬של תירבעה תיטסינומוקה הגלפמה לש היגיהנמו הידסייממ

 אצי 1946—8 םיבשה תפוקתב ,יטירבה׳ רוצמה ימיב ,רבע
 םשל תיחרזמה הפוריא תוצראל ותגלפמ תוחילשב םיימעפ
 המדיקה תוחוכ לש םתכימת סויגו ותגלפמ לש הכרד תרבסה
 הדמשהה־תונחמב רקיב ותוחילש ימיב .םעה תמחלמ ןימיל

 .םעהידבש תא ושפנ ימינ לכב טלקו םיחדינה יזוכירו

 ¬ילשמ .ותואירב תא ורעריע םישקה ותמחלמו וייח יאנת

 וילוח תפוקתב .םילוח־תיבל סנכנו הלוח הצרא רזח ותוח
 תעונתב םיילאמשה תוחוכה דוכילב ובל לכב ךמת ץראב
 תודחאל ךלמה-ךרד תא האר וב — תילארשיה םילעופה

 לארשי לש המולשו התואמצע תרימשל יוכיסה תאו דמעמה

 .תישפוח םע תנידמכ

 םע קבאנ יצחו הנשכ .ןכפהמכ ,םחולכ תמו יח ןמלק
 ¬¬זא ,ופוג תא עירכה תוומה .יופיר םשל ןילופל אצי .ותלחמ

 ¬בחל חוכ-רוקמ שמשתו םיבר תובלב היח איה .וחור תא אל

 .קבאמל ויר
 םירפח

 (4.12.50 /רמשמה לע״)

 דרבלג ןמלק לש ותומ לע םייוליג
 ¬ומוקה העונתה ישארמ ,דרבלג ןמלק לש ותומ תוביסנ

 תועידיה יפלש רחאל ,הנורחאל ולגתנ ,לארשי-ץראב תיטסינ
 תפחשמ רטפנו יופירל ןילופל 1949״ב אצי ,ותעשב וצופנש

 איה תמאה .ןילופב קצובטואב םוירוטאנאסב םינש 7 ינפל
 עציב אוה .ושפנב די חלש ךא ,ןילופל יופירל אצי דרבלגש
 רצעמב ,םוירוסאגאכב קזחוה הבש ךשמבש רחאל השעמה תא
 !לופיט ונממ ענמנש רחאלו ,םיינלופה ןוחטבה תונוטלש

 .יואר יאופר

 "רוטקובורסו ביוא"

 לבקתנ ןילופבש ירחא דרבלג לש וילגרל השרפנ תשרה

 דרבלג רדגוה ובו י־קמ תגהנהמ בתנמ ואוב ירחא דימ
 היסרבידו לוגיר תולועפ םשל ןנתספ״כ ,"רוטקובורסו ביוא״כ

 ,דרבלג .'יטסיאוסיט ןכוס״כו ,"תוצעומה תירב יביוא תורשב

 הגלפמה) .פ.ק.ם לש םירוסמה הירבח םע בר ןמז הנפנש

 םלועה תסתלס ירחא הנממ שרפ ,(תיאניתשלפה תיטסינומוקה
 בוש רבע ,םירבעה םיטסינומוקה תגלפמל ףרטצהו הינשה
 ־רחה םע הבזעו (הנידמה תמקה ירחא) דוחיאה תעב י*קמל

 .הירבח ןיב םיינורקע םידוגינ לש סתפ
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 םיבורקה וירבח ידי־לע בורקב ומסרפתי ותומ תוביסנ

 תעה בתב ,רבמצד שדוח לש "תושדחה םיכרדה״ב דרבלג לש

 תיגארטה השרפה רואית .םיימואלה םיטסינומוקה תצובק לש

 ץראב תיטסינומוקה העונתה לש םיקיתו םינקסע ידיב בתכנ

 יקוליח בקע י״קמ תורושמ תונורחאה םינשב ואצוה רשא

 ,םינולס ריאמ ,הזו׳זב ךונח ,ירבצ החמש :םיינורקע תועד

 יפל .גרבשירפ .שו םיסיג םייח ,דנשרמ סקילפ ,לגופ ףסוי

 ותשקב בקע הכ דע השרפה יוליג ענמנ "תושדחה םיכרדה"

 ןינעהש הצור וניא יכ ,בתכש ומצע דרבלג לש תטרופמה

 רחאל םלוא .םילעופה דמעמל םיניוע תוחוכ ידי־לע לצוני

 תא תולגל וירבח וטילחה ,בו׳צשורח לש םסרופמה ומואנ

 .תמאה

 תמקה ינפל הפוריאב תוחילש לש תכשוממ הפוקת ירחא

 ¬סינומוקה תוגלפמה תרזע סויגב דרבלג לפיט הב ,הנידמה

 רמ לש ותזרכה ינפל דוע ,תידוהיה תואמצעה ןויערל תויט

 'תיבל סנבנ אוה .הלחמ ללגב 1948 ץיקב ץראל רזח ,וקימורג

 1949־ב אציו הנשכ הליב םש םייתמרב תואיר ילוחל הארבה

 .םש וירבח תנמזה יפל ,ןילופל

 הדונו םרחוה

 ידה יכ ,ררבתנ דרבלג לש םינושארה ויבתכממ רבכ

 ,לארשיב תיטסינומוקה העונתה ברקב ינידמ־ינויעדה קבאמה

 תומשאה החיטה י״קמ תגהנה יכו וינפל דוע ןילופל ועיגה

 וירבחמ המכו הסוחד התשענ וביבס הריוא,ד .ודגנ תודבכ

 הרזע לכו הדונ אוה !םזיאוטיט תמשאב ורסאנ םינלופה

 ויתוינפ לכו ול ושחכתה הגלפמה תודסומ .ונממ הללשנ

 .הבושתל וכז אל םהילא

 ¬שיב וירבח תועצמאב ,י״קמל דרבלג הנפ 1950 ראוניב

 .הנענ אל ךא ,טפשמל ודימעהל שקיבו שרדו ,לאר

 השעמל ןותנ היה םוירוטאגסה .ובצמ רימחה םייתניב

 םהיניב ,והורקיבש םירבחו ,ןוחטבה תודסומ חוקיפ תחת

 .םדי־לע ורקחנ ,םירחאו קראמ לרב ׳פורפ

 .התנענ אל ,ץייוושל ותעיסנ ריתהל ותשקב

 םישיחכמ םינלופה

 "רהט״ל י״קמ תגהנהמ וירבח ועבת ,20רד הדיעווה ירחא

 םירבח ונפ ןכל .הבישה אל םעפה םג י״קמ ךא ,דרבלג תא

 וגל היח אל םלועמ" יכ ,ובישה הלאו םינלופל רישי ןפואב

 תודבוע לכ תועודי אל הגלפמל .דרבלג ןמלק דגנ רבד לכ

 והשימ היה םא .דרבלגב והשלכ דשח תלטה לע ודיעיש

 דרבלג .ךכל תוכייש םוש חתיה אל הגלפמל ירה ,ול קיצהש

 ."ורכז םג היהי ןכו רוהט ראשנ ,רוהט היה

 (10.12.57 /,ץדאה״)

 ןענכ ביכח

 דיל (עצמאב םיפקשמב) דרבלג ןמלק

 ־לע 1946״ב המקוהש ןורכזה תבצמ

 רכזל קסנולפב םידוהיה ידירש ידי

 האושה יללח םהיחא



 יעיבש רעש

 תועונת
 תוגלפמו





 ינקזח .ש

 תיצולחו תינויצ חור

 תררועמ םלוא ׳הרקיה קסנולפ יתרייע איה הנטק

 תא יתעדי הב ירהש .זא ינמ תונורכז יבלב איה

 .תויצולחו תוינויצ ויה םימפסש ,םירוענה תדמח

 ¬תמה ןייעמכ ,1923/5 םינשב ,ינמזב ,דתיה קסנולפ

 םימאונ הב וברו תיתוברתה תוליעפה תניחבמ רבג
 תא תופוכת םיתעל ונילא םיאיבמ ויהש ,םיחילשו

 .תינבנה י״א רבד

 יתיב תדימלת ,הריעצ הדלי זא ינאו ,ינרוכז

 אבש (ץראב הרומ תעכ) הנוי ןרהא תא ,רפסה

 ,וירבד תא .י״אמ םולש־תסירפ איבהו ,הרייעב רוקיבל
 ונא .רועפ הפב ונעלב ,שדחה שרדמהדויבב אשנש

 חור וליאכו ,הילע לע זא בושחל ונלחתה רעונה

 .ונב הסנכנ השדח

 ונל ןתנ ימו ׳הבהאהו טהלה ונל ואב ןיאמו
 -תיב הז היה רבד לש ותימאל ? תוינויצל הפיחדה תא

 ןויצ" רישה לש ןוגינה .ל״ז ףלח עשוהי לש ורפס
 םייניעב ,רפסה־תיבב רשוהש "יתדמח ןויצ ,יתמת —

 הז רפס־תיבו ,ירפ אשנ ,תדלומל םיפוסיכמ תועמוד
 דויב תמאב היה ,תירבעה ןושלה תא וניפב ןתנש

 יבחר לכב התע םירוזפ םיברה וידימלתש ,רצויה

 .ךורב ,לוגדה הרומה לש ורכז יהי .ץראה

 קלחו ,קסנולפב "ץולחה" תא ונדסי הפוקת התואב

 ץולחה זכרמ -דז ןויערמ בהלתה ססותה רעונהמ
 ונדביע .הרשכהל ונאציו דירדמ ונל חלש השראווב
 לודג קלחו ,רתויב םיחונ אל םיאנתב המדא תרבכ

 ,רבירג םהרבא :הצרא ףוסבל ולע הרשכהה ירבחמ

 ינקזח השמ ,טקשומ הרש ,לשנה עבשילא ,ןידג גילז

 .דועו ,דועו

 הפשי רמ לש האלפנה ותומד ינורכזב התרחנ המו

 תוגרדמ יתשב הילע ,קושה עצמאב הנטק תונח .ל״ז
 ףדמ םיגפב ,(הרובש התיה בור יפ לע ןהמ תחאש)
 ,תואספוק :ל״קק ישימשתו ,םירפס ףדמ ,םידב לש

 ויפקשמ ,ורפסל דומצ ומצע אוה .םינימה לכמ םיטרס
 היה ,תוררקתהל ותייטנ תאפמ .ומטח הצק לע םיבוכר

 לע לייטל ותאצבו ,תוצבשמ תחפטמב ףוטע וראווצ
 אסכ ומע חקול היה ,חצ ריווא ףואשל "ץיבוקוב״ה

 — ״י״אל ־ןעלרעדניק טראפ־טראפ״ .עוגרמל לפקתמ

 דעב ,ונפמ תוירכוס המכב יתיכז םעפ .רמוא היה
 ינויצ .ופאמ לש "ןויצ תבהא" לע חלצומ רוביח

 ורמא םניחל אל .וירבא ח״מר לכב הפשי רמ היה

 ,תונויצה לש תשחולה תלחגה התיה איהש ,קסנולפ לע

 דובכ םיפיסומ ,קסנולפמ הינשה הילעה ינב ,ונימדוקש

 םג ,ןכאו .םינושארה לע ונינבל רפסל המ שיו ,וגל
 .הזה םויה דע ונתוא וביזכה אל ונלש םינבה

 שוביכהו רוצמה ימיב קסנולפב רוקיב

 הנניאו תורוד ירודמ םידוהי םע הרייע .דחיה היה
 ריעז וראשנ םילצומ םידוא קר ,לילכ התחמנ ,דוע

 .םש ריעז םש

 קסנולפמ רהמ יתעסנ הינשה םלועה תמחלמ ץורפב
 ¬רגה םלוא .י״אל בושל דוע חילצא אמש ,השראוול

 ,קסנולפ תא ושבכ ,השראו ריעה לע רוצמ ומש םינמ

 יתיאר .שוביכל דע תוצצפהב השראווב יתראשנ ינאו
 ליל תא חכשא אל םלועל ,הנברוחב השראו תא
 םיננע יערק׳, ,44 הקסבונרומ ףתרמב םירופיכה־םוי
 ומכ ,"הלילה יבחרמב ועת שאו םד ינועט ,םימדאמ
 *לע ובשיש םינכשה .שאה תליגמב קילאיב ראתמש

 ,תאזה השאה די-לע דומענ :ורמאו ילא ודמצנ ידי

 לתוכהו לחר רבק םייוצמ הבש ,השודקה ץראה ןמ איה
 ראשינ השודקה ץראה תוכזב ,התוכזב ילוא ,יברעמה

 ...םייחב

 ,קסנולפל ילגר יתתתיכ שוביכה ירחא ףכית

 םיעורז ויה םישיבכה ,הנכס תקזחב דוע ויה םיכרדה
 ברק ינמיס וראשנ םשו הפ ,לגרו די יעוטק ,םיתמ
 ¬שמל יעוגעג ויה םיזע םלוא .םוקמב ללוחתהש השק

 ןכלו ,קסנולפב ותוא יתראשהש ,ל״ז יגח ינבלו יתחפ

 וענ םיללצכ םישנא .המ יהיו ,ךרדל ימעפ יתמש
 ¬מנ ,רוצמה תואלת ירחא םישושתו םיאל ,םישיבכב

 לש העיסנ ירחא .םהיניב ינאו םצפח זוחמל םיכש
 זא ךיתיאר .קסנולפל יתעגה ,בר לבס ךות ,םיימוי

 ,ךתא דחי יתבאכ .1939 לש האושה ןמזב יתרייע

 *ילבא *יחוחש ,רהוס־יתבב םיקמנ ךינב תא יתיאר

 היהאש ,ךכב התיה לרוגה דיש הארנ .תוצע־ידבוא
 .לוכל היאר דע

 ¬בוע םידוהיה יסכנ *יכלוהו םילכ שוכרהו םדאה

 איבהל רהוסה־תיבל יתסנכנ ינא ,תורז םיידיל םיר
 :םירדוק םיריסאה םיבשוי םשו (ץיבובקי יסיגל) לכוא

 38• הסנויפ רסס
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 הדער ,דועו ׳דועו ןמסק ,יול םירפא ,וגטיב ,סננ
 םרט ,האושה תליחתב קר היה הז לכו ,יפוגב תרבוע
 ¬שה תויולדתשה בור ירחא .הלדוג אולמ תא ונספת

 דוע לכ .השראוול רוגל ונרבע ףכיתו ,יסיג ררחת
 .םיכב .דתיה היוצמ הטורפה

 ימו ,בכרב ימ — הרייעה תא ובזע םינומה
 ידיב ודרטנ תורוד־ירודמ הב ויחש םידוהי .לגרב
 ,יתרייעמ יתדרפנ .םינלופה םהירזועו םיצאנה יסגלק

 ־תיבבש ל״ז יבאמ ,םייחב דוע התיהש הרקיה ימאמ
 ,םילטלטמה תא ונסמעה הלילה תוצחבו תורבקה

 ונחנאו ,דחא רדח ונרכש .הריבה השראוול ונאציו
 גישהל היה השק ןכש ,לודג היה לבסה .תושפנ 7

 .הלוחה ידליל הגאדה התיה ילעו ׳זוזמ• יכרצמ

 השראו תובוחרב הרכרכב םעפ ונעסנש ינא תרכוז
 הלד׳צריווזו (בואט) ץיבוחנח רתסא ,ינא — הסורהה

 רגצמ .מ

 י״א ןעמל הגילה

 לש התושרתשה םע ,םישולשה תונש תישארב
 תדלומה עקרקב תונושה היתורוצל תדבועה תובשייתהה
 ייחב םילעופה תעונתו תורדתסהה לש הנרק תיילעו
 תולועפב תורדתסהה הלחה ,תינויצה העונתהו בושייה
 ברקמ םימדקתמ םיגוחו רעונה שוביכל תובחר ןוגרא
 רזעיהל ,ץראה תויעבל םברקל ידכ ,תוצופתה תודהי

 .תידסומו תירמוח הניחבמ םהב

 תדבועה י״א ןעמל הגילה הדסונ וז הפוקתב
 ינוגריא חוכ־יאבמ בכרומ דעו רחבנ השארבש ׳קסנולפב
 ,דנפלג םוחנ :ןמקלד בכרהב םירחא םיגוחו רעונה
 הקטנ ,ןמרדנו (לשרה) יבצ ,ןידג (הגייפ) הרופצ
 םירחאו יקסבונמלק (הגייפ) הרופצ ,רגצמ ריאמ ,ביוט

 .(דוע יל םירוכז םניא םהיתומשש)

 תיתרבסהו תינוגרא הלועפל ץרמב שגינ דעווה
 םתופתתשהב תויבמופ הרבסה תופיסא המכ ךרע ,הפנע
 טנופ .י ׳יקסב׳צידרב ,יקסלופוליב .א :חדוה לש
 העונתה תובא לע תודחוימ תואצרה ונגרוא ןכ .םירחאו
 *מורט ,רנרב ,ןודרוג ׳בוכורוב :תיטסילאיצוסה תינויצה

 תולאשו תורפס יברע ורדוס .דועו ןיקריס ,רודלפ
 םייח חור וסינכהו םינומה וכשמ רשא ׳וכו תובושתו

 ונתוא םיפקות .ונתעיסנ יניינעב ונלפיט .קסנולפמ
 ךתוא םיבהוא ונא" :תוענ וניתפש ,י״אל םיעוגעג
 הלד׳צריווז .רלוא .םייניעה ןמ תוגלוז תועמדו ,"תדלומ
 ונבלב ךא .סרהנ אלש רדבלבל ונעגה הנהש ,ריעה

 ?התיבה עיגנ דיא :תחא הבשחמ קר התיה
 המק ינא .לזא קסנולפמ ונאבהש קלדה ,לדג רוקה
 םייריכב אבבגו שק הריעבמ ,רחש םע רקוב לכ

 .םח קרמ תצק תלשבמו
 ץלבולבש ,ונל עדונ "וניטסיירט דיול" תונכוסב
 !ונחלצה םעפה ןכאו .י״אל האיצי תורשא םירדסמ

 תחא הליפתו ,לובג היה אל יתחפשמ ינב תחמשל
 .םיטאקיפיטרס םהל חולשל :םהיפב

■¥• 

 ונייח ימי לכ ׳באכה ברוצו לודג ?יבוהא םכייא
 !תיללכה האושה םוי ,תבט ׳יב םכתא דחייתנ

 קסנולפב תדבועה

 תוחוכב םג דעווה רזענ תולועפב .ריעב רעונה ברקב
 שימלח .מ ,דנפלג .נ :ומכ ריעה יבשות ןיבמ■ םיימוקמ
 הלאה תורושה בתוכ ,ל״ז לאכימ יקסננזופ ,(טנילפ)

 .םירחאבו

 ׳חה לוגדה חרואה לש ורוקיב תא ןייצל יאדכ
 ר״ויכ ןהיכשכ) 1932 ץיקב קסנולפב ןוירוג־ןב דוד
 תיבמופ םיגפ תלבק ול ךרע הגילה דעו .(תונכוסה
 עימשהש םימח הכרב ירבד ירחא ."תוברת" םלואב
 שיגהל םיחכונל תורשפאה הנתינ ,הלא תורוש בתוכ
 חרואה ללג םילאושל ותבושתב .חרואל תונוש תולאש
 תויעב ,תירוטאדנמה המצעמה םע וניסחי תשרפ תא
 עיבצה חרואה .׳וכו עקרק תשיכר ,תובשייתהה ,הילעה
 וקלחב תררושה תונקירהו תוילילשה תועפותה לע
 לאידיא אלל יחה ,הלוגב ידוהיה רעונה לש לודגה
 תאז תמועל .דיתעל םהשלכ םייוכיס אללו תילכתו
 רעונה לש םיישונא־לעה םיצמאמה תא הבחרהב ראית
 לש תילאיצוסו תינחור היחת ןעמל ץראב יצולחה
 יונישל םיפסאנל תבהלנה ותיינפ .הקיתעה תדלומב םעה
 תורודה םולח תמשגהב ונמצע תא ףתשל ,םייחה ינפ
 לכ יפב החישל ויהו החמיי לב םשור וריאשה —

 .בר ןמז ךשמב



 תדבועה י״א ןעמל הגילה דעו ירבח םע ,1932 תנשב קסנולפב ורוקיבב ןוירוג־ןב דוד
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 !רקפה חירא זביילב טשינ וראט תושפנ עשידיי טנזיוט 8
 !זב^לבחמג^אווראפףולה^
 םי א זעור טייצ א ןיא ,טאהיאב זקיד׳תוירזבא ןוא םזיטימעסיטנא ןש׳זויח דליוו ןופ טייצ א ןיא
 ,ןטביברעפ וצ זבוא טארד ןוא םודא רעמ ןוא רעמ ?לא זבוא טלגביר .ראבש זוא תועשר ןופ
 !עכיירסולפבייא ןוא עטבוזעג א ןייז הלזוה רעזנוא ןופ ?באטנעזערפער יד זומ טייצ אזא ןיא

 ןופ רעגרע ךאנ רעדא ,רקפה ןביילב טשינ ןראט רימ
 עטצענערגאב ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא — רקפה
 ןסייר םארו יד יוו ןעניושראס עכילטראווטנארעפנוא ןוא
 דנאש יוו רעמ סאוו ,הלהק ןיא גאט ןקיטנייה םייב ךיז

 .ןעגנערב טשינ זנוא ייז ןענעק טאפש ןוא
 רעד ןופ ןשנעמ עטעטכאעג ןוא עכיירסולפנייא יד
 ןטצעשעג םעד טימ ,גנוטלאוורעפ הלהק רעגילייווטייג
 זאמבארג .א *טבעד ןקסע ןלופטסנידרעפ ץא
 טייצ ערעווש ןוא עטסנרע אזא ןיא זגוא ןראט ,שארב־•
 ףיוא ןפראוועג ןרעוו טשינ ןראט רימ !ןזאלרעפ טשינ
 ןליוו םאוו ןטסירעיראק ראפ א ןליוו יוזא לילוו ,רקפה

 סאוו ,טיונ ןוא תוקחד רעשידיי רעד ייב ןעמעראוו ךיז
 .טפעשעג ןכאמ טייקנעגאלשרעד ןוא תורצ עשידיי ןופ ןליוו
 ־לערו ,2 .רנ עטסיל רעד ןופ טעטימאק לאוו רעד
 ־רעביא זיא ןוא טייצ רעד ןופ טייקטסנרע יד טליפ רעכ
 יד טנאקאב רעבירעד טכאמ ,ןגראז עריא טימ ןעמונעג
 טריפ 2 .רנ עטסיל יד—ןסאמ רעלעוו עטיירב
 .טאר הלהק םוצ ראב עיצקא לאוו ריא
 עקראטש א ןריפ ןטאדידנאק עריא ןלעוו טאר־הלהק ןיא
 רעפ הלהה עקילייווטייצ יד זא ,עיצק*

 טייצ ערעווש אזא ןיא לאז גבוטלאוו
 .ןזאלרעפ טשיב הלהקייד

 ־טסנרע רעד ןגעוו רייא טבארטרעפ ,רעלעוו עכילרע ןוא עטסברע עלא רעבירעד ןמור רימ
 בייא ןוא עטסנרע׳בא ראפ ףמאק ןרעווש רעזבוא ןיא זבוא טפדעה ןוא טייצ יד ןופ טייה

 ןוא ?באטבעזערפער הלהק עביירסולפ

 .2 .רנ עטסיל יד ראפ טמיטש
 .קסנאלפ ןיא י״א .ברא ן׳ראפ עגיל רעד ןופ טעטימאק לאוו

 זיפ טייה

2 
 בייא ןוא

2 
 תארקל תדבועה לארשי ץרא ןעמל הגילה םעטמ םסרופש זורפ והז

 .1937 תנשב קסנולפב ופרענש הליהקה דעוול תוריחבה

 ,תדבועה לארשי ץרא ןעמל המישרה עירכמ ןוחצנ הלחנ ולא תוריחבב
 היגיהנמו "לארשי תדוגא" הטלשש סירצמ-אלל־ןוטלשל ץק םשוה ךרכו

 .קסנולפב תידוהיה הליהקכ תופר םינש •ןשמב

 סחניפ םירכחה ולטנ תאזה תוריחבח־תמחלמב בושחו ליעפ קלח
 ףסוי ןב /ץיבולגס יבצו ,"ץולחה״ו "ריעצה רמושה" יליעפמ ,ןמשיט
 יוקלה ותואירב בצמ תורמל רשא ,תוכילה-סיענו תוברת שיא — טחושה
 ברקתנו רזח ותעפשהב .תדבועה לארשי ץרא הנחמל רוסמו ליעפ היה
 רחבנש ,ןמברג ר״ד םיינישה אפור ,קסנולפב םסרופמ ללובתמ ידוהי תודהיל
 תידוהיה הליהקה דעו שאר־בשויל תדבועה לארשי ץרא ןעמל הגילה םעטמ

 .קסנולפכ
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 .א טימ זעמאזוצ רעקינרעשט רעטעברא רעד
 ■עג א ןופ עיטנאראג יד זיא סאד - ואמבארג

 הלהו? יד ויא טפאשטריוו עכילרע ,עטנוז
 !וסאמ סהלאפ עטיירב יד תבוטל

 1 .רג עמסיל •ןויצ-ילעוס, ייטראס רעטעברא עשידיל יד ןופ טעטימאק לאוו

 !םסגאלפ ןיא ןסאמסהלאפ ןיא רעטעברא יד לא
 רעטעברא רעשידיי רעד טרידידבאה 1 .רנ עטסיל יד ףיוא

 !רעקינרעשט לאומש יעיט
 ןסאמ סהלאפ יד זימ םערעטביא זיא טעוו 1 .רנ עטסיל יד
 זרא ז א ט ב א ר ג .א .טבעד זימ רלטאדידבאק יד ןציטשרעטגוא
 הלהק יד ןיא ןייז ןלאז ייז זא ,ןשטבעמ עוויסערגארמ ערעדבא

 !גבוטלאוורעפ

 טסעק עכילר סאד ■ ןעלקומשנלירא 'עגיל. יד ליוו ןאמבארג .א ןופ יטנאמ םעד רעטגוא
 !רעגראזראפ ם׳להק ענללש ערעדנא ןוא למעדליא

 !זעגנולעג טשינ -י ">יי רווענאמ רעשירלדניווש-לאוו י>י
 יראפ שיזיפ ןיא קיטסייג םנעמעוו ,"עגיל, יד ןופ רעלדניווש יד ראפ םיטש ןייא ץיק

 !עיסנעפ־טחוש עטעפ םרעטאפ םעד ןרעכיזראפ ליוו רעריפ רעטלפירק

 ראפ סקלאפ עבעהאבעג שירמ עלא ןעוועג םאר ןעבעז יוו
 גוהעג ןבאה רעדביק ןרא ןעיורפ טימ רעטעברא ןעיו רעגראז

 ? זריררפעג ןוא טרעג

 טשיב ביוא לרוג רעייז טיט טריסערעטביא ףיז טא.ד דעור
 1 .רב עטסיל יד ןופ טאדידבאק רעטשרע רעד

 .רעהינרעשט לאומש
 םערעטביא דעייא ןיא

 .1 עטסיל יד ראפ טמיטש
 ,1 עססיל יד ןופ גיז רעד ובעל לאז
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 ןגעוו טרארר א ןגאז וצ טייצ יד ןעלפוקעג זיא רילדבע
 דדוד ןראוועג טדיפעג זיא סאוו טפאשטריוו עגיטכיל יד
 .קסבאלפ ןיא הלהק יד ןיא (םיחא תרזע הדוגא) םיפתוש יד

 עטעוועראהעגסיוא יד ןופ טכארעג טאה ןער טאוו םנאליב רעד גירעיור־ג :יא םעי
 יד ךאנ ןבאה םעלא םעד ךאנ ןיא ,רחוס ןוא הכאלמ־לעב ןשידל•? םעד ןופ סנעשא־יג
 טפאשלעזעג עבלעז יד זיא םאד) 4 .רנ עטסיל ן0אג יד ןופ ךעלשנעמ עלעדייא'יד
 ןופ רעגראזרעפ יד ןרעוו ןדעוד וצ הפצוח יד .(םדיא ־תרזע־הדוגא

 .ןדיי רעקסנאלפ ליפ
 געוו רעייז זא ,ןזייוו וצ טייצ יד ןעמוקעג זיא םע

 ...שרעדבא זי׳עגרע ראג עבימג ןיא טשיב זיא
 ןלד ןיא גיטכירפיוא ןוא ךילרע גידגעטש ןופ זיא הכאלמ־לעב רעשידיל רעד
 עגיטבידפיוא עבילרע ןוא ןטעשזדוב עביילק —זיא טקנרפדנאטש

 !טייברא
 ןוא ןצונ־ןגללא ןסיוא ןעגעז עכלעוו ,ןשנעמ יד ןופ ןריפראפ טשינ ךייא טזאל

 .םענעשעק עבעגייא יד ןטיהוצבא

 5' !רעקרעווטנאה םירבח
 .ןצוננגללא ןייק טשינ ןעכוז סאוו ,ןשנעיכ־םטללברא

 גירעהעג ןרעוו ןלאז תינרק עשיטסינויצ יד לא ,ריא טלייד
 5 עטסיל יד ראפ טמיטש-טציטשעג

 *ידבאק יד זא ,טקנעדעג !ןדיי רעקסבאלפ
 עגיצייא יד ןעבעז 5 .רנ עטסיל יד ןופ ןטאד
 ־לעזעג א רעטנוא ןעייטש ןלעוו עבלעוו

 דעבירעד י לארטגאק עכילטפאש

 5 עטסיל יד ראפ טמיטש
 5*. 0ח*1ז51<;ת. 1כזט1ז. 810ת$1ז.

 תוריחב תמחלמ התואב תורחא תוגלפמ לש םיזורכ

 1931 ,קסמלפב תדבועה י״א ןעמל הגילה



 יכדרמ .ח

 קסנולפב "ץולחה" תורדתסה

 הז היה אל קסנולפכ תינויצ תרוסמ תלעב ריעב
 ןגרואמ הבש ידוהיה רעונה בורש ,עבטה רדגב אלא
 ¬בו םירשעה תונש ףוסב .תוינויצ רעונ־תועונתב היה
 ¬וחר ויה ,הינשה םלועה תמחלמל דע ,םישולשה תונש
 רעונו םידלי בורמ דימת םימוה קסנולפ לש היתוב
 שיא שיא ,םינושה ןהיעבצל תויפוצה תוצלוחה ישובל
 דוחייב ,רעונ־ינב םג ויה לבא .ותעונתב לבוקמה יפל
 תועונתב םוקמ םהל ואצמ אלש ,םהבש םירגובמה

 הנהמה םע תונמיהל ושקיב ןב־יפ־לע־ףאו תויפוצה
 םע אקווד אלא ,ותוללכב הנחמה םע קד אלו ינויצה

 •ובש יצולחה קלחה
 ־לוטנו ,השקה קבאמה ימי ויה םימיהש ,חוכשל ןיא
 .ילכלכה םמויק לע ןילופ ידוהי לש ,טעמכ םייוכיסה

 דגנ התיה תנווכמש ,היצאנאסה לש םיסימה תוינידמ
 ילכלכה םרחה תעונת ,ידוהיה הכאלמה־לעבו רחוסה
 ריעצה לש תורשפאה רסוחו םייקדנאה תודוסיה דצמ
 ¬קיעה רוצייה יפנעב תשורחהדויב לא רודחל ידוהיה
 יוכיסו אצומ רסוח לש חור־ךלה ורצי הלא לכ — םייר
 תחוור התיה קסנולפבש ןוויכו .ןילופב ידוהיה רעונל
 -ץראל ההימכהו לארשי־ץראל הלודג היהנ אליממ
 ידוהיה רעונה לש ויפואב העובט וליאכ ,דתיה לארשי
 םמצעל ושפיח רתוי םירגובמה םגש המית ןיא ,ריעבש

 .הלועפו תונגראתה לש תרגסמ
 ןיערג רבכ יתאצמ 1930 תנשב קסנולפל יאובב
 להנמ ידיב ןגרוא רשא ,"ץולחה" תורדתסה לש ןושאר
 היה ןיערגה .ןייטשנורב לאומש "תוברת" רפסהדויב
 םיריעצ םלוכ ויה ץולחה ירבח לבא ,ותומכב ןטק םנמא

 חתפל ידכ ירשפא ץמאמ לכ ושעו םירוסמו םייניצר
 .הילעה תארקל םרישכת רשא תיכוניחו תיתוברת הלועפ
 לש עירכמה םבור ויה ,ינעטמ וניא ינורכזש הדימב
 רמושה ןק ירגוב םנמא .תורוחב קסנולפב ץולחה ירבח
 ,ץולחה לא יטאמוטוא חרואב םיפרטצמ ויה ריעצה
 םירבח םניאש ונייהד ,"םיצולח םתס" יורקש המ לבא
 ,אדירג ץולחה תורדתסהל םיכייש אלא רעוג־תעונתב
 הזיא םש ויה םא רכוז יניאו םירשעכ אלא ויה אל

 .םירוחב
 בורל ולא ויה ןכש .םיישק טעמ אל םרג הז רבד

 -־9ת£י8*ו0הךמידנו>ו1 דשא■ ,^ודא

 גוויז הל אצמת תבהש ופאש םה .םהיתונבל "תיל
 לכויש ,דבוכמ "יתב-לעב" תיבמ רוחב ונייהד׳ ,ןוגה

 תיב םיקהלו דובכב ותשא תא סנרפל ,תונח ול חותפל
 ...הרותב הבותכ הניאש ,תאזכ "הרצ" הנהו .לארשיב
 םש דובעל ,הרשכה םוקמל תאצל אקווד תרמוא תבה
 היהת המו — ל״ר תיב־תרזועכ וא ,םיצע תריסנב
 רוזחת וליפא .ךודישל יניצר םגפ הז ירה ו״תילכת״ה

 הל ופועי "םירפצה" לכו ,הזולנה הכרדמ חוסבל הב
 "הערה הכרד״מ בושל שקבתו התיבה רוזחת ,שארה ןמ
 "הלגלגתה" רבכש הרוחב םע ןתחתהל הצרי הז ימ —

 ...״? המ עדוי ימ״ םש התשעו הרשכה ץוביקב

 םילוענ — ץראה ירעש

 ויה םהה םימיב .הרצ דוע ,דתיה ,ךכב יד אל םאו
 ־יזוכירב םיצולח תובבר ילואו םיפלא ןילופב םיבשוי
 תמצמוצמ התיה לארשי־ץראל הילעה ,םינוש הרשכה
 ־םוקמב םינש שולשכ לש הבישי רחאל קרו רתויב
 ,הצרא תולעל תושר לבקל והשלכ יוכיס היה הרשכה
 תחא אל ,דתיה הכורכש ,תילאגיל יתלב הילעב בורלו
 תא ודירטהש תויעבה ויה ולא .שממ תושפינ־תנכסב
 ¬וחבה תא ינא רכוזו .םהה םימיב קסנולפב תלחה ירבח
 רשא ,ןמלגיפש הרש תנייוצמה הצולחהו תיניצרה הר
 הלוחה היבא תא םייקל הכרצוה תרפותכ השקה הלמעב
 דוע התיה אל םאהש םושמ ,תיבה־קשמ תא להנלו
 ירועשל אובל ןמזו חוכ הרצע דוע םיברעבו .םייחב
 וליפא התיהש יל המדנ .הדמתהב הדמל ףאו תירבעה
 ¬חהב תויונרות םש תמייקמו תירוביצה הירפסב הליעפ

 קסגולפב ץולחה תונושאר ןיב התיה איה .םירפסה תפל
 ¬עלש המור ךא ,ףינסב הלועפה חופיטל הברה הרסמתהו
 ילוא .השקה יתחפשמה בצמה לשב התכז אל הצרא תול
 בצעל הביסה ,תולעל תורשפא רסוח לש וז הרכה ,דתיה

 ...תוינמלוחהו תויניצרה היניעמ דימת ףקשנש ברה

 התוחאו ןוזלכימ רתסא תויחאה התע יל תורפסמ
 תא יתבזעש רחאל םג יכ ,ראואב־הני׳צנפ הרופיצ
 יפשנ ,תואצרה תכירעב ץולחה ירבח וכישמה קסנולפ
 ויה םה .דעומו גח ימיב תוביסמ ,רדא א״יב ית-לת
 ףא תודחא תורבח .תדבועה י״א ןעמל הגילב םיליעפ
 .ןוספיל הגייפו יקסיאבאראס הרש ןוגכ ,הרשכהל ואצי
 ־ינב־חדשפוולדא*ד1'-וייבח-ןמ •שמ&יוחי־מ תורוחב ששכ
 טלקימ םיאצומ ויה ןכיה ,לבוקמכו .ןהירוה ןוצרל דוג

 .ןוזלכימ רתסאו ךונח תיבב ?הרצ תעב
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 תבכרה תנחת דיל ,הרשכהל תאצוי םיצולח תצובק

 רשפא ,תרפסמ (ראואב התע) הני׳צנפ הרופיצ םאו
 אלו ,תולעפה תוצולחה ןר איה ,דתיה ירהש .ןימאהל
 תדבועה י״א ןעמל הגילה לש וא ץולחה לש לעפמ היה

 .הכרבל וב היהת אל הדיש
 קסנולפב "ץולחה״מ םירבח רתוי ץראל ולע אל םאו .
 רכנ רסוחב ,דתיה אל המשאה .םתמשא וז ,דתיה אל —
 ¬מואה םיאנתב םא יכ ,קסנולפ יצולח דצמ תקפסמ תונ
 ,דתיה וליא .לארשי־ץרא לש םילוענה הירעשבו םילל
 רתוי הברה םילצינ ויה יאדו ,תישפוח הילעה זא
 .תידוהיה קסנולפ לש ןייוצמה יצולחה רעונה ברקמ

 קסנולפב "ץולחה" לע המישרה תא םייסל ןיאו
 רפסה־תיב ירומ לש בושחה םקלח תא ןייצל אלב
 השקה םלמע תורמל .תאזה העונתה תופיטב "תוברת"

 םירסמתמו ןמח הרוט םיכסוח ויה אל םה רפסה־תיבב
 ¬פס ,םיירוטסיה םיאשונב תואצרה ןתמ ,םיגוח לוהינל
 ראיגה לע דוסי־יגשומ םג .אמויד יניינעמו םייתור
 םיילארשיצרא םיכרע ראשו לארשי־ו׳רא לש היפארג

 תאזו ."תוברת" ירומ יפמ םישכור תלחה ירבח ויה
 רעפו תירבעה ןושלה דומילל בדע־ירועיש דבלמ ןבומכ
 תרזעב םיימוקמה םירבחה ושעש ,תפטוש תינוגריא הל

 .השראווב זכרמה ןמ םיחילשו ריעצה־רמושה יליעפ
 יל הרוכז קסנולפב "תלחה" לש תולועפה תתא
 ־תיב םלואב ךרענש ,רדאב א״י ףשנ הז היה .בטיה
 ,׳תבוקסוי הרומה לש םתופתתשהב ,"תוברת" רפסה
 םלואה .ולאה תתושה בתוכו טילבנחר השמ להנמה
 םיעטקבו רודלפמ׳ורט ףסוי תנומתב ,םילגדב טשוק
 םלואה תא אלימ תוריעצו םיריעצ לש בר להק .וירבדמ
 התואו .תויגיגחו לבא לש ,דתיה הריוואהו ויתודג לע
 לא קתעוה לארשי־ץרא לש עטק יכ ,היה המדנ העש
 ¬בעה תרהט לע ויה םימואנה .קסנולפ לש הכות ךות
 תויהל לוכיש שיא תעד לע ללכ הלע אלו ,ןבומכ ,תיר
 יפבש ריעה וז ,רבודמ קסנולפ לש רעונב תהש .תרחא
 םילשורי• הררק התיה םימירסמ םיינויצ םיגיהנמ

 ..."ןילופד



 שימלח יכדרמ

 רעונה תעונת םא - ״ריעצה רמושה״

 תילעה םולח תא םישגהל וכז אלו תרוכה םהילע הלע רשא קסנולפ ןק ירמוש לש םרכזל שדקומ

 תדוגא /׳ןויצ תביח" תודגא ופחיר הללחבש ,קסגולפב

 ילעב םינדרמ םיריעצ םתוא ,היבשה הילעה ינושחנו "ארזע"

 ואיצוהו ונתייחת תודלותב ריהזמ ףד ומשר רשא הלודג חור

 קסנולפב — ולמ ידוהיה םלועה יבחרב םתרייעל ןיטינומ

 תובש יהלשב אלא תינויצ תידוהי רעוג-תעונת המק אל וז

 לע הדרי תוחוכ־תסיפא לש הלודג המדרת ןיעכ .םירשעה

 תיצחמ זאמ ,הגש םירשעכ ךשמל יאקסגולפה ידוהיה רעובה

 רושעה םויסל ךומס דעו תאזה האמה לש ןושארה רושעה

 תבכש לש החוכ ספאו המד זקוה וליאכ לשמ .הלש ישילשה

 ,הינשה הילעה םרז ידי-לע הרייעב תידוהיה היצנגילטניאה

 .ששואתהל לכותש אלב

 לכ ךשמנ לארשי-ץראל הילע לש קד חוליק ,םנמא

 םירשעב םג ץראל ולעש קסבולפ יבשות םה םיברו םינשה

 לבא .תיעיברהו תישילשה הילעה ימיב דוחייבו ,ןהה םינשה

 לש דחוימה ןווגה אלל ,תינאטנופס תינויצ הילע וז ,רתיה

 ¬הו םייאידיאה ,םייבחורה היכרע לע תינויצה רעוגהידועונת

 .םייטילופ

 ־ץראל תולעל הקומעה ההימכה םע דבב דב .דועו תאז

 ידוהיה רוביצה לש םיבחר םיגוח ברקב החוורש ,לארשי

 ־תקומע תינויצ תרוסמ לעב היה ולוככ ובור רשא ,הרייעב

 תושעלמ םיטעמ אל עיתרהש ,בכעמ םרוג םג לעפ ,םישרוש

 ,חוטבה הסנרפה-רוקמ תחינז — עירכמה ילרוגה דעצה תא

 םולחה תמשגה ןעמל ביציהו עובקה םייחהדדרואו תיבה

 ¬לכה םיישקה תמחמ רשא םידרויה ויה הז םרוג ...קוחרה

 הב תוכהל וחילצה אל לארשי־ץראב םהב ולקתנש םיילכ

 ויה וללה .םיאכודמו םיבזכואמ הרייעל ורזח םהו שרוש

 לע רתי וזפחיי לבל ,םירחא םיברל הרהזאדווא תניחבב

 ...הצרא הילע םשל םהיצפח תזיראב הדימה

 ¬יעפל קיפא שפיח רשא שדח םיריעצ רוד לדג םייתניבו

 תמשגהלו ותוימצע יוטיבל ,םיינחורה ויתוחוכ חותיפל ,ותול

 תא הזחאש תעדה-תשלוחו תיעיברה הילעה ןולשכ .וייוואמ

 תא דקפש ילכלכה רבשמה ,ויתובקעב תינויצה תוגיהנמה

 לע רבעש ימשיטנאה לגהו םירשעה תובש ףוסב םלועה

 תובלב הלחליחש אצומה-רסוח תשגרה ןכו ,םהה םימיב ןילופ

 ץראב םדיתעל יוכיס לכ ואר אל רשא םידוהיה רעונה־יבב

 ־תעונת לש הגושגשל עקרקה תא ורישכה הלא לכ — םבשומ

 .ןילופב תיצולחה-תינויצה רעובה

 ןמיסב דמע וללכב ינויצה הנחמהש םימיב אקווד ,ןכאו

 ינויצה לעפמהש היה המדב רשאכ ,תורושה לודלדו הדירי

 ומק זא אקווד ,תולבא ויה הילעה יכרדו םותס יובמל םנכנ

 הילעל םמצע םירישכמה תורושל ופרטצהו םיריעצ םיפלא

 םיכרדה לכב ץראה ירעש תצירפל ,תכרפמ תינפוג הדובעלו

 .םיאנתה לכב הב םייחלו

 היאשונו היתורייעו ןילופ ירע בור לע הרבע וז תוררועתה

 רעובה תעונת וז ,ריעצה רמושה תעונת ישנא ויה םיירקיעה

 ־באמורבו יפואה ךוניחב ,תיללכ תויפוצב ,דתיה התישארש

 לש העונתל החתפתה ןמזה תצורמב רשאו םירוענ לש הקיט

 םשל לארשי-ץראל הילע ,תימצע המשגה לש ,תיצולח תונויצ

 .יצוביקה אתווצה תרגסמב הריציו הדובע ייח
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 קסבולפב ריעצה רמושה ןק לש וכרד ,דתיה הלק אל

 ןהה םינשב ימוקמה רעונה היה אל ,רומאכ .וידעצ תישארב

 ןמ הגירחלו תימצע תונגראתהל םילשב תוחוכב עפושמ

 ,םירשכומה םיריעצה .ךשוממה יתרבחהו ינחורה ןואפקה

 דומלל ואציש וא ,הצרא ולעש וא םיליכשמהו םינתלעפה

 קסנולפל עיגהש רחאל ףאו .םירחא םיכרכבו השראווב דובעלו

 השמ השראווב ריעצה רמושה לש תישארה הגהנהה חילש

 תנשב דסייו (רמשךיע ץוביק רבח ,לטרז :תעכ) לטרבליז

 ¬ובמה םיינויצה םינקסעה ןמ המכ לש םתוסחב ןקה תא 1927

 םימעטמ םיגוליפ ןקב ולחהש דע םימיה וכרא אל ,םירג

 ותוררופתהל ואיבהו טעמכש םיגוליפ — םירחאו םייגולואידיא

 ,ץוחה ןמ ךירדמ תרזעב ותלועפב ןקה ךישמה םנמא .הרומגה

 .ץיבורוה לש סופדהדויבב סופד-לעופכ זא דבעש ,ןהכ קחצי

 ,תויפוצ תולועפב רקיעב ןקה ירבח וקסע םימי םתואב לבא

 הלועפה םג השלחנ ,תרחא ריעב דובעל ךירדמה רבעשמו

 תוחוכב העונתה לש םינמאנה ץמוק קבאנ ןכ יפ לע ףא .תאזה

 רתי .ירמגל הבכת לבל תלחגה לע רומשל חילצהו םיימצע

 ןמ קלח :ןקל שדח ןועמ שכרנ ןמז קרפ ותואב ,ןכ לע

 תטילקל ןקתוהו ץפוש יאשרווה בוחרב ןמשיט לש הוורואה

 ןקה םויק לע רומשל רמוא ורמג רשא םיריעצה תרובח

 ׳ןמשיט סחנפ הלועפה לועב זא ואשנ רקיעב .םוקמב ירמושה

 ,הרבוד הינה ,׳ץיקול הכלמ ,ולדאי׳צריבז הרש ,ןמטור הקנה



 1930 ,קסנולפב ״ריעצה רמושה״ ירבח ,רעונ תצובק

 םהיתומש תאש ןקה ירגובמ םידחא דועו שטייבגיילק הנשוש
 .ינובאדל רכוז ינניא

 הגהנהה םעטמ ולאה תורושה בתוכ חלשנ 1930 תנשב

 רשא ,קסנולפב ןקה תולועפ תא זכרל השראווב תישארה

 "ךודיש״ב תיניבשושה .ולט השראו לילג זכרמל זא ךםהנ

 תוננגל ראנימרב הדמל ןהה םינשבש ,ןמטור הקנה התיה הזה

 התרייעב צ״הושה ןק םויקל התגאדו השראווב "תוברת" לש
 שיאה לש ומויקל "ילכלכה סיסבה" .בלל שממ העגנ קסנולפ

 לילגה תגהנה זוכירלו ןקה תכרדהל גואדל וילע לטוה רשא

 היה (םיירמוש םינק הנומש וא העבשכ זא ויה לילגה לכב)
 אל רפסימש ,םירגובמל תירבעה ןושלב םירועיש ןתמ —

 ־תיבב ושכרש םהיתועידי תא םילשהל ושקיב םהמ לטובמ
 הפוקתב ןקב תיכוניחה הלועפה לש הימוא לע .ןססבלו רפסה
 ,ןייצל שקבתמ ןאכ רבכ לבא .ןלהל והשמ רמאיי דוע ,איהה

 לדג ,תונטק תוצובקבו תודיחיב ,תירבעה ידמול רפסימ יכ
 .השראוומ הרזע קיעזהל היה ץוחנש ,תאזכ הדימב הרהמ דע

 הנשה תיצחמכ ךשמל עיגה םידחא םישדוח רובעכ ,ןכאו
 ףא רשא ,(שדוחה־ץע ץוביקב רבח התע) יקכנמרופ,יכדרמ

 םירגובה תבכש תכרדהבו הארוהב הדובע תואלמ ויה וידי

 .ןקב

 תירמושה תרוסמה ריתעו םסובמה ,לודגה ןקה תמועל

 העונתה לש תישארה הגהנהה םג ונכש ובש ,הריבה השראווב

 ריעצה רמושה תעונת לש הנוילעה הגהנהה םגו ןילופב
 ¬ירפ תצקו וידממב ןטק קסנולפב ןקה ןבומכ היה ,תימלועה

 המרה תמועל .תיגולואידיאהו תינוגריאה ותוחתפתהב יביטימ
 .יאשראווה וקה ירבח לש עצוממב ההובגה תילאוטקלטניאה
 םיהובגו םיינוכית רפס־יתבמו םידימא םיתבמ ואב םבורש
 ־גולפה ןקב ויה לבא .רתוי הכומנ קסנולפב המרה ,דתיה —
 התיה :השראו ןקב אצמנב ויה אלש םיכרע המכ יאקס
 ¬יטניא התיהו ןקל קומע ישפנ רשק היה ,תינושאר תובהלתה

 .הריוואב הבר תוימ

 ¬פשמ ברקב תודגנתה ,דתיה ,תישאר .תויעב םג ויה דא

 ןהינב יכ ומיכסה אל דשא ,רתוי תודימא "תויתיב-לעב" תוח
 ־תלדו הבאלמ־ילעב לש םהינב םע הדימה לע רתי ורבחתי
 ןקל טליי םהיתונבש םירוהה ןמ םיבר וצר אל ,תינש .םעה
 היה הז .תונבו םינב לש תופתושמ תולועפ וב תולהנתמש
 היעבה .הרייעב ידוהיה תיבב תשרשומה תרוסמל דגונמ
 רשא ,םזילאיצוסל ריעצה רמושה לש היטנה ,התיה תישילשה
 ,ולוכמ השקה ילואו ,תיעיברה היעבהו .ונממ ודלס םיבר םירוה
 תא העיתרהש וז ,צ״הושה לש "תוסרוקיפאה. תייעב ,דתיה
 ויה אלש םישנא וליפא ירהש .ןקה ירבח לש םירוהה בור
 ירמגל הלילח "ורקפתי. םהינבש וצר אל ,רתויב םיקודא
 ־אהו םידיסחה ןכש לכ אל .תדה חווצמ לש לוע לכ וקרפיו
 תבה וא ןבה תכילה ,דתיה םדיד יבגל רשא םירחאה םיקוד

 .שממ הידגארט תניחבב צ",דוש,דל

 דע האמ העמק העמק זכרל ןקה חילצה תאז לכב םא
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 ¬רוג יבשל תודוה רקיעב הז היה ,תונבו םיבב םישימחו האמ

 םינכתה לא הרעבו רענ לב לש קומעה ישפנה רשקה (א : םימ
 ¬רעהו תוהימכה בטימ לע התבע רשא ,העונתה לש תורוצהו

 תועד ףילחהל ,םתוישיא תא חתפל םירועבה-ליג ינב לש תונ
 טרפה תולאשב םיכירדמה ויבל םביבו םמצע ןיבל םניב
 .ב״ויכ תולאשבו הנומאהו עדמה ,תושונאהו םואלה ,ללכהו

 חותיפלו הבשחמה יקפוא תבחרהל הפיאשה ,תרחא ןושל
 טרפ ויבש םיסחיב ההובגה תירסומה המרה (בד .שגרה
 םמצע םירוהה םג .הרבחל טרפה ןיבו הרעבל רעב ןיב ,טרפל
 דבב דב רשא םהינבב לחש הבוטל ריבכה יונישב וחיגשה
 וביצרהו ורגב וליאכ ,ןקה-ייחב ובאשש םירוענה תחמש םע

 יווהה .רתוי ההובג תירסומו תילאוטקלטניא המרל ולעתבו
 ןכו ףרוחהו ץיקה תונחמב ,ןקה ילתוכ ןיב םקרתבש שדחה
 תוליצא וזיא ותביבס לע ונממ הנרק ,םייתעונתה םיסוניכב

 םנמאו .םירגובמו םיריעצ לצא ץרא-ךרד ררוע אוהו תונדעתהו
 ¬והה בור דצמ תודגנתהה העמק העמק השלחנ ךכל תודוה

 .העונתל םהינב תוכייתשהל םיר

 ¬ניאה תוליעפהש רמאנ םא המזגה וז היהת אלש המוד

 ראש לע) 1931—1930 םינשב ריעצה רמושה ןקב תיביסנט
 העיפשה (תקייודמ העידי ולאה תורושה בתוכל ןיא םינשה
 ומקוה רשא קסבולפב רעובה יבוגריא ראש לע םג הבוטל

 ובבריד וללה םג .צ״הושהמ וגלפתנש םיריעצ ידי לע רקיעב
 רעובה לש תורחאה תועונתב הלועפה תא ריבגהל זא

 .יאקסנולפה
* 

 ןק ירבח םנורכזב ולעי םח שגרבו םיקומע םיעוגעגב
 דירדמל וארק זא) דחאכ םיכירדמהו םיכינחה ,צ״הושה
 ,םירגובהו םיפוצה דעו "רבדימ ינב,, תבכש ןמל ,("להנמ,,

 ךרענ תע ,ןקה וא דודגה יברע תא ,הצובקה תופיסא תא
 השודק לש טטרב ןובמיהה רשוה ,לגדה שרפב ,דקפימה
 ,לגעמב הבישיה האב ךכ רחא .םוד-תדימע ךותו םות-תנומאו

 אשונ לע החישה ,תיזויגילר תוקיבד ךותמ רוביצב הרישה
 תיעדמ היעב וזיא לע ,יללכ יתרבח וא ילארשיצרא-יבויצ
 והשימ לע םיחחושמ ויה םיתעל .אמויד-יגיינעמ ןיינע לע וא
 השעמ לע וא ויפואב ילילש דצ הזיא לע ,הצובקה ירבחמ
 השיג ךותמ ,ךורבו תונידעב לוכהו — השעש והשלכ ילילש
 ויפוא תא לשחלו םגפה תא ןקתל המגמב ,תיכוביחדויתרבח

 .הלילח עיקוהלו ביאכהל ידכ אלו ,טרפה לש

 ךא ,תינלופ וא שידיי תולועפה תפש ,דתיה הליחתב
 ליחנהל ידכ תירבעה ןושלל הגרדהב רובעל התיה המגמה
 תוברתה יכרע תאו יחה ירבעה רובידה ןושל תא ןקה ירבחל

 "הרוה,, דוקירב תומייתסמ תולועפה ויה בורלו .תירבעה

 ןקרופ םינתונ םיריעצה תורמושהו םירמושה ויה ובש ,רעוס
 יווהל הקומעה םתבהא תא םיאטבמו ססותה ץרמה ףדועל
 ירבחמ םיברש ,ןייצל יוארה ןמ ןאכ .יצוביקהו ילארשיצראה
 םיירבע תומשל םייתולגה םהיתומש תא םהה םימיב וניש ןקה

 ...הזה םויה דע וראשנ םיטעמ אל לצאש ,םיילארשיצרא
 םידודגב תולועפה ויה היתויעבו ץראה תעידי דבלמ
 תומייוסמ רסומ תויעב לע ,םירפס לע תוחיש םג תוללוכ
 םיצמאמ ושענ .רחא וא הז רפס לש ינולפ רוביג לע וא

 ט״פרת ,קסנולפב "ריעצה רמושה" לש "הילצרה" תצובק
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 תוכסמ ףשנ — (״רבדמ ינב״) ריעצה רמושה

 דרטסאה יעדממ םיאשונב ובייבעתיש ןקה ירבח תא ררועל

 תא ססבל ולכוי ןעמל היגולויצוסהו היגולויבה ,הימרג

 ¬יספב ,היגולופורתנאב ןכו ,עדמה ינדא לע םמלועד־ופקשה

 ב״חאו םמצע תא ךנחל ועדיי ןעמל ,ךוניחה תרותו היגולוכ
 לע שגד םשוה ןכ .רתוי תוריעצ תובכשל םיכירדמ שמשל

 ,ינפוגה רשוכה תא חתפל ידכ תויפוצ תולועפו תולמעתה
 ופיצש תומישמה תארקל םישוחה תא דדחלו בלה-ץמוא תא

 .לארשי-ץראב םיניגמו םילעופכ םירמושל

 וטושיקל םישידקמ ןקה ירבח ויה םנמזמ טעמ אל
 הנייגיהל שוחה תא חתפל המגמ ךותמ ,ונויקנ לע הרימשלו
 רמושה ןיב קודה ימיטניא רשק רוציל ידכ ןכו הקיטתסאלו

 תומורת ףוסיאב וקסע םיבר ןק ירבח .יתעונתה ותיב ןיבל
 ,ץולחה ,"תוברת,, ןעמל הלועפב םירחא ,תמייקה ןרקה ןעמל

 .ב״ויכו תדבועה י״א ןעמל הגילה

 תשובלתב אצוי ולוכ ןקה היה דמועב ג״ל םוי עיגהבו

 .עבטה קיחב םויה תא תולבל ,רעיל יפוצ דויצ םעו תירמוש

 םהילגד לע ,תודכולמ תורושב םידודגה םירזוח ויה ברע תעלו

 ¬דהמ הזילע תירבע הרישו םהידיב םיקלוד םידיפל ,םדויצו

 ¬דמה תפש לע םיאבוצ םדא ינומהשכ ,הרייעה תוצוחב תדה

 .םיריעצה םיגגוחה ינפ תא הוואגבו החמשב ליבקהל ידכ תוכר

 הכרענש לצרה רכזל תירחשה תא יאדו דוע ורכזי םיבד

 תא אלימש להקה .ריעבש םילודגה תומלואה דחאב׳ םעפ

 "הטיחשה לע" רישה תא טטרב עמש הפ לא הפמ םלואה

 ,"קמעה" םירגובה םיפוצה תקלחמ לש תרבדמ הלהקמ יפמ

 ברע רכזיי ןכ .הלהקמ תרישו םויה תועמשמ לע האצרה
 י״א לש הגילהו "ץולחה" םע תופתושב ךרענש רודלפמורט

 .תדבועה

 לש ץיקה תובשומב ןקה עיגה ותלועפ אישלש המוד ךא

 הקצפורפ הקלווב םילהנמה תבשומב ןכו השראו לילג
 .הכרדהה תרות תא ןקה ירגוב ודמל הבש ,יבאלופ דילש

 םיכומסה םירפכה דחאב ףרוחה תבשומ ןכו ולאה תובשומה
 .ןהיפתתשמ לכ בלב וחמיי-לב םימשר וריאשה קסנולפל

 תגהנה וקבאנ ןהמעש רתויב תורומחה תויונערופה תחא
 ויתחת ורתחש תיגולואידיאה הריתחה .דתיה ויכירדמו ןקה
 םינוגריא םע קבאמה םא ךא .לאמשמו ןימימ ,םינוש םימרוג
 םצמטצהו יולג היה ןימימ ר״תיב וא "ימואלה רמושה" ןוגכ
 היטסה םע קבאמה היה ,רקיעב יגולואידיאה חוכיווה ימוחתל

 וסיג ןכש .םימוצע םיישקב ךורכו .דמכ יפ רומח הלאמש

 תרדחה ידי-לע ןקה ירבח ןיב תושפנ דוצל םיטסינומוקה
 םייאשח םיאת וב ומיקי ןעמל ןקה ךותל םהלשמ םיריעצ

 .םינפבמ והוסרהיו

 לשו השק ילכלכ רבשמ לש םינש ולא ויהש רוכזל שי
 לש דסב ויה םינותנ םידוהיה .ןילופב תיטילופ היצקאיר
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 ¬יטנאה הלשממה דצמ םיסימה לוע תדבכהו תוילכלכ תוריזג

 וטשפ וא םהיתודמעמ ולשוב םיבר םידוהי םירחוס .תימש

 ךילהת רבגו ינלופה םייסה רזופ 1930 תבש ףוסב .לגרה תא
 .ונועו ורסאב םילעופה יגיהנממ םיבר ן הנידמב היצאזישאפה
 ושע תאז תמועלו הגרדמה לפשב ,דתיה תינויצה העונתה

 תידוהיה תובשייתהה לעפמל בר יבמופ תוצעומהדוירבב
 ־יבב ינומה .םש "תידוהי הקילבופיר" דוסיילו ןא׳זדיבוריבב
 רסוחב םייורש ויה היתורייעבו ןילופ ירעב םידוהי רעוב
 הסיסתה הרבג הז עקר לע ,ןכאו .םחל רסוחבו הדובע
 םזינומוקל וספתנ םיברו ידוהיה רעונה ברקב תילאיצוסה
 הברזרה תאו ירקיעה ובירי תא ריעצה רמושהב האר רשא
 רעתסהל היה יאדכ וילע רשא בוט רעונ לש רתויב הבושחה

 .תיטסינומוקה הגלפמה תורושל ובשומלו

 ¬ומוקה אל .ךופה רבד הרק קסגולפבש המוד םלואו

 אלא ,םהיתורוש ךותל ןקה ןמ םירבח וכשמש םה םיטסינ
 ¬ומוקל הליחת וכפתנ רשא םיריעצה יבושחמ המכ :ךפיהל

 תא רוכזל םויה השק .ריעצה רמושהל ופרטצהו ומק םזינ
 תצורמבש ,םהמ םיינש תואדווב ינרכוז לבא ,תומשה לכ
 בואט הקטנל יתנווכ ,ןקה לש ךוותה־ידומעל ושענ ןמזה
 (הביבאל המש תא התביש ןקבש) הקטב .הדוגישפ ןמלזלו

 דדמה תדימלת ,הליגר יתלב היצנגילטניא תלעב הרענ ,דתיה
 ,חותינ ןורשכב תננוחמו תיניצר ,היסאנמיגב תיעיבשה הקל

 התנמנש ,זא הרמא העומשה .בר יוטיב־רשוכבו לולצ ןויגהב
 הררוע ןכ לעו יטסינומוקה רעובה לש יזוחמה דעווה םע
 וריהזה םיברו קכנולפב היצאסנס ריעצה רמושהל התופרטצה
 הרהמ דע םלוא ."הידעצ תא רומשל" שיש ןקה תגהנה תא
 היתובורשכל תודוהו תירבעה ןושלה תא הפי דומלל החילצה

 תויעב לש םינפלו ינפל הסנכנו ןקב הטלקנ םיידדצ־ברה
 התשענ איה יכ ,יל רסמנ קסבולפ תא יתבזעש רחאל .העונתה
 םיינויצ תודסומבו ןקה תגהנהב תויזכרמה תוליעפה תחא
 ץראל תולעל הקיפסה אל איה ,דבאדה הברמל .ריעבש םירחא
 לע רעצה קומעו ברו איה הלודג הדיבא .המחלמב התפסנו

 איה התכז אלש תננוחמ תידוהי הריעצ לש וז האלפנ תומד
 .הילעה םולח תא םישגתש ונחבא וניכז אלו

 אל ,הלגע-לעבל ןבו ועוצקממ חחפ היה הדוגישפ ןמלז
 אוה ףא .ידוסיה רפסה־תיבב וליפא וידומיל קוח תא םייס
 היהש רחאל ,ידמל רגובמ רוחב רבכ ותויהב ןקל ףרטצה
 ־רשוכב ןייטצה אל אוה .תוינוציק תוילאמש תועדל סופת רבכ
 ¬יוול הטנ דימתו ססותו יניצר ,הגוה רוחב היה לבא ,רובידה

 ןקה ןמ וקיחרהל םירבח ושרד תחא אל .תופסלפתהלו חוכ
 רחאל .תאז לכב ראשב אוה ךא ,ןפוד-אצוי ותויה לשב
 ,ןקה תא בזע םנמא אוה יכ ,יתעמש קסנולפ תא יתבזעש

 1936 תבשב אצי ףאו תיטסינומוקה הגלפמל בוש ףרטצה

 התע ספות אוה םירסומש יפכ .וקנרפ דגנ םחליהל דרפסל

 .תיממעה ןילופב הבושח הרשימ

 ןיטינומהו ןהה םינשב ןקב הררשש הריוואה ,ןכ יכ הבה
 תבאוש ןבא שמשי אוהש ומרג ,ימוקמה רוביצב ול ואציש
 ןק ירבחמ םיבר ולצינ םנמא םאו .ריעבש רעובה בטימל
 ונמע התע םייוצמ םה ,האושה ןמ קסבולפב ריעצה רמושה
 ךרד תא םימישגמ ףא םהמ לטובמ יתלב קלחו לארשיב

 ,קירסמ-רפכ ,דירש ,טפושה־ןיע ,הבגב םיצוביקב העונתה

 ¬דהש האירבה היציאוטניאה ירפ הז ירה ־— םירחאו ערזימ

 ילתוכ ןיב לא םתאיבהו םהירוענו םתודלי תובשב םתוא הכיר
 .תירמושה חורה תא וגפס וב רשא ןקה

 ץרה (טרוק) לארשי

 קסנולפב "הלעמב" הרשכהה ץוביק

 ? הדובעה שוביכ לע םיצולח וקבאנ ץראב קרש רמא ימ

 הפיהה תע ,םישולשה תובש תישאר לש ןילופב םג ,ןכאו
 הילע יאמצ ,םירגבתמ רעונ-ינב תובבר תיצולחה■ העונתה
 הצובקב ףותישהו־הדובעה־ייח ןויער תא םישגהל םיפסכנו
 .רגתאלו המסיסל הדובעה־שוביכ םהל היה םש םג — ץובקבו

 ¬שהל אלש הטלחהה הלשוח םילוענה ץראה ירעש לומ

 ולעה תויצולחה תועונתה יזכרמ .תולגב הרגישה ייח םע םיל
 ¬כהלו הלוגה יבחרב הרשכה יצוביק םיקהל המסיסה תא זא

 המישמ עוציב .אתווצו למע ייחל העונתה ירגוב תא ריש
 תינומה הלטבא תעוגנ ץראב .םילקה םירבדה ןמ היה אל וז
 יגפל תיטמרה םירוגס םימלש רוציי יפנע ויה הבש ,ןילופכ

 םיריעצו תוריעצ רידחהל ןוילע ץמאמ הז היה ,ידוהיה לעופה

 םיקסע ילעב םתוא םגש דוע המו .הדובע־תומוקמל םידוהי
 םילעופ קיסעהל םתלוכיב היה רשא ,ונמע ינב ברקמ הישעתו
 ידוהי ריעצש הבשחמה םע םילשהל םינכומ ויה אל ,םידוהי-
 ץוחנ עונכיש יצמאמ המכ .םייוגה לככ לעופ תויהל לגוסמ
 לע ,הזה םודקה טפשמה לע רבגתהל ידכ עיקשהל היה
 לש הנושארו שארבו) םייעוצקמה םידוגיאה לש םתודגנתה
 םיבוש םיגוח לש תיתרגישה השיגה לע ,(!םהבש םידוהיה
 ןתינ רשא דע ,העבט יפל תינרמשה ,תידוהיה תוירוביצב

 !דיחיו דחא הדובעדכוקמ שובכל היה

 םה — תדקוי הנומאו הלודג תונשקע ,ריבכ ןוצר קר
 -יטקודורפ לע המחלמה ,ןכאו .החלצהה תא חיטבהל ולכיש
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 יצולחה רעונל הרשכהה תודוקנ תמקה לעו הלוגב היצאזיב

 .ריעצה יצולחה רודה לש תיזכרמה המישמל הרהמ דע הכפהנ

 ץוביק תגולפ ידי־לע 1933 תנשב ״השבפנ״ קסגולפ

 םוקמב תינויצה תורדתסהה לש הנמאנה םתרזעב ."ביתנב"
 הנח ,ןמשיט .פ ריעצה רמושה ןק לש םייזכרמה ויליעפ לשו

 המוקב תחוורמ הריד האצמנ ולדאי׳צדיבז הרשו ןמטור
 םיריעצ ןיינמכו הקסבאשראו בוחרב האנ ץינב לש היינשה
 .םוקמב םידוהיה םיקכעה ילעבמ המכ ידי־לע הדובעל ולבקתנ

 לש לבוקמה המש היה הז) ןושארה "זוכיר״ה תיילע םע
 הדוקנה תא וידיל לביק ץראל (תינוריע הרשכה תצובק
 זוכירה ירבח לש םאצומש דועב ."הלעמב" ,רתוי ריעצ ץוביק
 רקיעב "הלעמב" ישנא ואב ,השבוזאמ תורייעב היה ןושארה
 ¬ונתה הפמב זא ארקתמ היה המ םושמ רשא ,ןילבול לילגמ

 יהלשב יתפרטצה הז ינש זוכירל ."הישאלופ" םשב תיתע

 םישולשל בורק רבכ וב םיזכורמ ויה זא .1933 לש ץיקה
 ¬קודורפ הדובעב םיקסעומ םתיצחממ הלעמלשכ ,םינבו תונב

 ,רתויב םילודגה הדובעה־תומוקמ .ץוח־תדובעב ונייהד ,תיביט

 בוחרב ןהכ לש הרסנמה ויה ונצוביק ירבח וקסעוה םהבש

 ־תנחטב ,הקצולפ בוחרבש וקדוב לש םיצעה ןסחמב ,הבויילוק
 םחפ תקירפב הדובע) תבכרה תנחתב ,ןמרוק לש המקה

 םייאלקח םירישכמו לזרב ירצומל רחסמה־תיבבו (ןיינב־ירמוחו
 םהבש ,עובשה לש קושה־ימי ינשב רקיעב) ולדאי׳צריבז לש
 רקיעב וקסעוה תונבה .(הביבסה ירכיא בורמ תונחה התמה

 .תיב־קשמבו הסיבכב

 זזרייעה יבשות דצמ האנה סחיה

 םילשהל ידכ ,רבגתהל היה ץוחנ םיבר םירוצעמ לע
 םנמא .תיב־קשמב הדובעה םע רקיעב ,הדובעה יגוס לכ םע

 דשא ,ריעבש תוידוהיה תיבה־תורקע בור וניתורבח לע ולקה
 םיטבלה ויה םישק ,רומאכ ,ךא .ןה םיבוט־תונב יכ ורכז
 יניעב .דז גוסמ הדובע "הרשכוה״ו הרשוא םרטב תוקיפסהו

 .הרשכהה ץוביק ישנא

 תחאל הרשכהה ץוביקב לופיטה ךפהנ ןמזה תצורמב

 רוביצה לש ףאו תינויצה תוירוביצה לש תוירקיעה תולועפה
 לוכה .תונטקה הדשה-ירעב דוחייבו םירעב וללכב ידוהיה

 לרוגבכ טרפה תויעבב ,םהייחב ,ץוביקה־ישנאב וניינעתה
 תניחבב הרשכהה השמיש ימוקמה רעונל .ולוכ ביטקלוקה
 ־ילטניאה ינב .תירקיע תירוביצ תנעשימ ףאו תפומו המגוד
 ־ושמ תוברת תולועפ ןוגריאב בר ןייגע ואצמ םוקמב היצמ

 ־רמל וכפהנ הרשכהה יזוכירש דע בר ןמז אצי אלו ,תופת

 תוברתהו הפשה חופיט לש ,תוליעפו םייח לש םיססות םיזכ
 לש חורבו חסונב דחיבו תומלתשה ילעפמ לש ,תירבעה

 .תילעוסה לארשי־ץרא

 ־ויצה תודסומה בור םע הלועפ ופתיש הרשכהה יצוביק

 — ץולחהלו ירמושה ןקל םיחילש וסיוג םברקמ .םוקמב םיינ

 םברקמ ורחב םה ,(18—14 םיליגב) תורגבתמה תובכשל רקיעב

 ,תוימואלה תונרקה יליעפ תא ,תונוש תוירוביצ תודעו יזכר

 .םייללכה הליהקה ילעפמב בר ץרמב ולעפ ףא תחא אלו

 ריעצה רמושה ןקב הכרדהב יתדובע ףקותבש ינרוכז
 תודעוובו תורגסמב הלועפל יתחלשנ םהה םימיב קסנולפב
 לש םרה םשה תא האשנ זא תירקיעה הלועפה ךא ,תונוש
 ־תיבב ולעפ ירבחמ םירחא ."תדבועה לארשי־ץרא הנחמ"
 תוברתה תדעווב ,תירוביצה הירפסה לוהינב ,"תוברת" דפסה
 םושמ הל וארקש הלהקמ ןוגריאב ,ידוהיה רעונה לש תיללכה

 ¬בעל ברע ירועישב ,םיבבוחל יתמארד גוחב ,"תיממע" המ

 תרחא אל לכ יפב ארקנש רבד — תיללכ תומלתשהלו תיר
 ...("טעטיסרעווינוא סקלאפ) "תיממע הטיסרבינוא" רשאמ

 םירבדה םויכ םיארנ הקוחר הביטקפסרפ ךותמש ןכתיי
 ,אוהה ידוהיה רוביצבו םהה םימיב םלוא .הריתי תונרמויכ

 וב שיש ירוביצ ןוגריאל ,הלכשהל ודואמ לכב ףאש רשא
 ןויערל ביבסמ תודכלתהו היצאפיצנאמאוטוא יניערג םושמ
 היה ירה — ,תילעופה תונויצה — ןיעב םיאור ותמשגה תאש

 .דדועמו ביהלמ והשמ ולאה תולועפה לכב

 תא האלמ הכרעה ךירעהל םנמא ועדי קסנולפ ישנא
 םכוניח לע ץוביקה ירבח לש םקבאמ תאו הרשכהה לעפמ

 תוברתה יכרעו הפשה תשיכרל ,ץוביק ייחל ,הדובעל ימצעה
 ןיאש ,אדירג תינוטלפא הכרעה וז ,דתיה אל .השדחה תירבעה
 ,לועב תאשל םיבייח םמצע ואר םה .רבד םושל בייחל ידכ הב

 .הגישה םדיש לככ הרשכהה ישגאל רוזעלו גואדל

 רשא םיימוקמה וגידידי לש תויומד המכ יל תורוכז ןיידע
 הגאד ךותמ םויב תודחא םימעפ ונתריד תא םידקופ ויה
 .הפוקה בצמל ,םירבחה תואירבל ,הדובע תומוקמ תגשהל הנכ

 םג רשאכ — ירמגל הקיר ,דתיה דואמ תובורק םיתיעלש
 םילודג בות-ימוכס םימושר תלוכמה־תונחב םגו היפאמב
 הז םוחתב תושעל ולידגה רקיעב ...יקנ םיכרצימה-ןסחמו
 רמוש,דל בורק היהש "תוברת" ם״היב ירוממ דחאו ןמשיט .פ

 .דועו ולדאי׳צריבז ךורב ןכו ,ריעצה

 םידידיו םירבח תרזע

 תומיב רקיעב הרשכהה ץוביק תא ודקפ םישק םיבצמ

 ,םימימת תועובש ויה איהה הנועב .םיגולשהו םירקה ףרוחה

 ,דתיה הקוצמהו הדובעל םיאצוי ויה םיטעמ םירבח קרש
 -תסיפאל עיגה דחא אל .םירבחה תואירבב היתותוא תנתונ

 לבס לש םיפי הלא ויה .תקטסמ הנוזת רסוחמ שממ תוחוכ
 יבונאי ר״ד רקיעבו ,םידוהיה םיאפורה זא ושח ונתרזעלו בר
 "ינייגיה יללכ לע רומשל ונדמיל אוה .חכשנ יתלבהו בוטה

 תא שיגמ היה םהל רשא םילוחב ןוכנ לופיט לע דיפקהל
 המצעב גאד תופורתל וליפאו ףסכ ןיא םניח ותרזע אולמ

 אל עצבמ היה ,םילוחל זופשיא חיטבהל תורשפא ןיאב
 ותיבב הלוחה תא ריאשמו ולש טניבאקב םילק םיחותינ םעפ

 רדחל ונארק ךכ) "הנישה רדח״ב בכשלו רוזחל לכויש רע
 םישגרד לש תורוש יתש ומקוה ובש ,םירטמ 6 לע 4 לש

 .(םירבעמ אללו הבר תופיפצב םייתומוק ינב
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 קסנולפב ריעצה רמושה לש הרשכה ץוביקב

 שפג״ליצאו רקי אפור ותוא היה אל וז ותשיגב םלוא
 סחיב םח בל וליג קסבולפ ידוהי ןיבמ םיבר םיבר .דדוב
 רשא םיטעמ אל ןבומכ ויה הלא םידידי ןיב .ץוביקה ירבחל
 לש תורחא םירעב הרשכהה יצוביקב םינב ויה םהל םג

 .לארשי־ץראב רבכ וליפא וא ןילופ

 ופיר אלש דבלב וז אל הרשכהה ץוביקב םייחה תולבס
 אלא ,םירבחה לש תימצעה םתשגרהב ועגפ אלו םהידי תא
 םעיפוהב .םייפוא תא ולשיחו םחור תא וקזיח םה — ךפיחל

 לכל םילעופ" םתויה לע םיאג ויה הדובעה״ידגבב בוחרב
 .ידוהיה רעובה לש היצאזיביטקודורפל ךרד יללוס /׳רבד
 םעפ אלש ,הלדה הדועסה תא םמע דועסל חרוא םנימזהב
 — הטירפת לכו הלוכ הממיה לכ ךשמב הדיחיו תחא ,דתיה

 "יגדמ ויה — ידמל קפקופמ ןכות לעב קרמו הברח םחל תפ

 ןעמל םוידנוי יישק לע רבגתהל ריבכה םנוצר תא ךכב םיש

 .הלענה הרטמה

 .העמו יבויח רוא וביבס לע ןירקמ היה הז םייח ןונגס

 .גולגילב וא תונמחרב הלאה םיריעצה לא סחייתה אל שיא

 ישחר תא וכרד יפ לע אטבל עדי ונתציחמב אבש ימ לכ

 םעו תיביטקייבואה תואיצמה יישק םע הז קבאמל דובכה
 לפכושמה ובבותע״ובבואטב תא .תויביטקייבוסה םדאה תושלוח
 םישרוד ויה ,ךרעב שדוחל תחא עיפומ היהש ,ףרגוטקהב
 ופתיש ףאש םיטעמ אל םהיניב ,קסבולפ יריעצמ■ םיבר םיארוקו
 םע םתוהדזהל יוטיב ונתב רשא םירמאמ תביתכב םמצע

 .העונתה לש תישעמהו תינויערה ךרדה

 הרשכהה ץוביק הכז הל תדהואה הריוואב קר םנמאו
 לעפמ חילצהל היה לוכי ,םיפלחתמה ויזוכיר לע ,קפנולפב
 הגאדה ,לופיטה ,הרזעה אלב .הז בושח יתוברתו יתרבח
 קינעהש תישפנה תוהדזההו הבהאה אלב — לוכל לעמו
 רשא ,תאזה הרייעה לש ידוהיה רוביצה הרשכהה״ץוביקל
 טעמכ םימוחתה לכב םיססותו םיליעפ םיידוהי םייח הקקש
 .החלצהב הזה רקיה לעפמה תא םישגהל היה ענמנה ןמ —

 הנחמה םויק לע םהה םימיב הרמש תיצולחה הרשכהה ירהו
 וחתפב בושש דעו םעז רובע דע הילעב לפשה ימיב יצולחה

 .ץראה ירעש



 ןמצלוה הירא

 ט א ט ש י י נ ב "ץולחה"
 ¬ילה לספכ תא ונבזע התע הז ךא ,ונייה םיריעצ םירעב

 :תויורדתסה יתש תע התואב תומייק ויה ונתרייעב .םידומ

 ."דנובה" — תינויצ-אלהו ״ר״תיב״ — תינויצה

 ןחובב היה אל ונריעב תומייק ויהש רעונה תויורדתסה

 תופיאש יאלמ ונייהש ,ונא אקווד — ןהילא ונתוא ךושמל
 ¬חמו העותה רעונה שפנ עדוי ימ ,ןכא — םיסומכ םייוואמו

 .הכרד תשפ

 ,(םיטלבטורה) ימא תחפשמ לכו אבס ררוגתה קסנולפב
 הלודג התחפשמ■ — הידליו הלעב ,הריכבה■ יתוחא םג ןפו

 לש ץיקה תומימ דחאב .(קלודנ• תחפשמ) תפעוסמו "דחיה
 ןמדזנ ,קסגולפב רוקיבב יתייהש תע ,ינמודמכ ,1930 תנש

 לע "ץולחה" לש סנכב להנתהש רע חוכיוול דע תויהל יל
 םג ראשה ןיב וחפנ ובש וז תורדתסה לש המשגהה תרוצ
 דציכ :אשונה לע שוטנ היה חוכיווה .לארשי ץראמ םיחילש

 הכירצ םאה — ?ינויצה ןויערל רעונה תא ךושמל שי

 /׳ריעצה ץולחה" — ״ץולחה״ב תחא רעונ תורדתסה תויהל

 הדימב המשגהלו תויצולחל םיכנחמ "ץולחה" ימרז לכש וא
 ? הווש

 תרשכה — איה ״ץולחה״ ךרדש ,וז השיגמ יתייה םסקומ
 המשגהלו הילעל וכנחתי םהב ץראל-ץוחב םיצוביקב רעונ
 ןתנ אל ןויערה .זע םשור ילע השע הז סנכ .לארשי ץראב
 ז ונתרייעב םג המוד ןוגרא םוקל לכוי אל עודמ■ — חונמ יל
 בר ןמז הראשנ אל הלאשה םנמאו .ימצע תא יתלאש —

 הרטמב ,םיריעצ םירענ תוצובק ,ונשגפנ הרהמ דע .הנעמ אלל
 תונושארה תושיגפה — .ונתרייעב ״ריעצה-ץולחה״ ןגראל
 ,םדאמ הקיר ,דתיה םהבש ,תבש ימיב ,אבא לש היפאמב ויה

 -הה" זכרמ םע רשקתהל ונטלחה תונושארה תושיגפב רבכו

 .היהנו םק רשקהו םימיה וכרא אל ."ץול

* 

 םיצמאמ רחאל קרו ,הרשכהל האיציה התיה הלק אל
 יבא .ךכל יתחפשמ תמכסה תא לבקל יתחלצה םיבר םיישקו

 סאסשיינבו ץיבוקיזדאב לארשי תדוגא לש הרשכה תצובק
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 הבישיל יתוא חולשל הפיאש וב הנניק דימתמו זאמש ,ל״ז
 ,ינב האר" :ןושלה וזב ינזאב ןועטל ליגר היה ,קסנולפב

 .ונחלוש לע םיכומס הבישי ירוחבו אוה דבכנ םדא ,היחיש אבס
 ךומסב אצמנ ,וכנחמ ,אוהו הבישיב דמלי ודכנש אוה ומולח
 אבא לש ויתוינכת תא לכיס יצולחה ןויערהש ןבומ ."ול
 ינאו הרשכהל "יתאצי "הבישי״ב דומלל עוסנל םוקמבו ,יבגל

 .הנש הרשע־עבש ןבכ רענ זא

 ידוהי ,ב״וש ריאמ ׳ר לש ונב) קלריצ עטנ ,ל״ז יסיג

 חילצהש אוה ,(ונתרייעב ,דתיה תפעוסמ ותחפשמש ןיירוא-רב
 אלו השדחה יכרדל וניבי יכ ,תיבה ינבו יבא תא ענכשל

 .לושכמל יל ודמעי

¥ 

 דכש םוקמב "ץולחה" ףינס .הרשכהל םינושארה ונאצי

 ונריעב "ץולחה״ו — םיריעצו םירגובמ ,ונפרטצה .הריד ונל
 גיאדה הרשכהל ואציש םידסימה ןיערג .תמייק הדבועל ךפהנ
 םתאיציו םיליעפה תביזע םעש ונששח ןכש ,תצקמב ונתוא
 ¬יצמה התרוה ןכ אל ךא ,הז ףינסל ךשמה היהי אל הרשכהל

 ימוקמה ףינסל הכשמו ירפ הנתנ הרשכהל ונתאיצי .תוא
 המשגה — הדועיה וכרד תא ״ץולתה״ב האר רשא ,רעונ

 .הצרא הילעו

 ,ינרוכז .יתודליב דוע יתגפס ינויצה ןויערל םישרושה תא
 םימרז השולש ,.ינלופה םייסל תוריחב ומייקתה תע יתייה דלי
 דמע ושארבש ינויצה םרזה :ןילופ תודהיב זא םימייק ולה
 רהו .תדרפנ המישרב העיפוהש "הדוגא",ד ,םיובבירג קחצי
 וכמת םימרזה לכמ םינויצהש ןבומ .אוה ותמישרב "דגוב"
 ןידג םהרבא ׳ר ונילא אב הפוקת התואב .םיובגירגב זא

 םינויצ םינקסע המכ דוע םע ,(ןוירוגךב דוד לש רגובה ויחא)

 היה הז) תסנכהדויבב םרבד תא ואשנ הז רוקיבב .קסנולפמ
 םירבד לע — ונתרייעב זא דע ותומכ עדונ אלש שודיח
 חוכיו הררוע דז העפוה .(תסנכהדויבב ורביד אל םיינוליח
 אל םידיסחהדביקודאה .תונחמ ינשל ריעה תא הגליפו ףירח
 ידוהי ...י ? הזה רבדכ עמשנה :וז תואיצמ םע םילשהל •ולכי

 ...!?ינויצה ןויערל תפנכהדחיבב ףיטמ

 יעבטו םידרחה לש וז םתשיג םע םילשהל ונלוכי אל
 ,םשפנב קומע תרחנ יגויצה ןויערהש םירענ ,ונאש רבדה היה

 ידי-לע םהירבדב םימאונה וערפוי לבל תסנכה תיבב רומשנ
 ¬קהל וסנכתה ,םע-יטושפ ,בר להק :רוכזא התע דוע .םידרחה

 קהבומ יתד שיאש ,ץרג םהרבא ׳רל רקיעבו םיצרמל ביש

 .ערפוי לבל רדסה לע ונרמש וגאו .היה

* 

 םיבר .הצרא יתילע ,הרשכהב יתויהל יצחו הנשכ רחאל

 לש וחתפב יתייה דמוע .קסלשאנב תבכרה תנחתל יתוא וויל
 .יתחפשמ ינבל — יל םירקיל חולש ןורחא טבמשכ תבכר ןורק

 השקב ,ינב" :ושחלב הליפתכ יל ועמשנ וירבדו ילא ברק יבא
 אנ רוכז ,ךתוארל דוע הכזא םא עדוי ימ ,ךילא יל הנורחא

 ."יתומ ירחא ׳שידק,,ה תרוסמ לע רומשל חכשת לאו

 ולפנ רשא םיגושארה תונברקה תעבשמ !בוהאה אבא

 ¬יכה םויב ותמשנ איצוה אוה .היה ונתרייעב םיצאנה ידימ

 דוע םע דחי ,עשתו םישולש תואמ-עשת ףלא תנשב םירופ

 רתויב שדוקמה םויב ,םשה שודיק לע הז םויב ולפנש םידוהי

 .ולפנ הרהטבו השודקב .ונמעל

 אל .חצנל ונבלב תורח יריע ינב ראש רכזו ורכז יהי

 !ןווע אל לע ךפשנש הז םירוהט םד חכשנ

 ןמשיט סחנפ

 ירמושה וקה תודלות

 קסגולפב ריעצה רמושה חמצ ,ןילופ ירע ראשב ומכ

 לש תרדוקה תואיצמה דגנ יטסילאידיאה דעונה דרמ ךותמ

 הפיאש ךותמ .םירוהה־תיב לש ינגרוב ריעזה יווהה דגנו הלוגה
 רשא רעונ תצובק המק םילבוקמה רסומה יכרע תא תונשל
 םיפוצה תורדתסה לש התרגסמ תא ינויער ןכות אלמל השקיב

 ריעצה רמושה .שבוגמ ינחור ןויבצ תלעב העונתל הכפוהלו

 םא: יב ,רחא. םייח-חרנאב! תוי^י^ב קד, אל אופיא ןייטצה
 יצמאמ לכ .ולשמ תיטילופ-תינויער ךרדבו םלוע תפקשהב םג

 אירב ,ירבע רעונ לש שדח רוד ךנחל ויה םינווכמ םיכירדמה

 ךפהנ ירמושה ןקה .ותדלומלו ומעל רוסמ ,ושפנבו ופוגב
 זכרמל ,דתיה תיכוניחה הצובקה .םייח קקוש יתרבח אתל
 ,םהיתויעבל ןורתפ ושפיח םה הב ,הריעצהו ריעצה לש םהייח

 םישפוחו םיאג םמצע ושיגרה םש ,םהיטבלל ןקרופ ואצמ הב

 המוה דימת היה ןקה .םישדח רסומ יכרע םמצעל ובציעו
 ,טרופס יקחשימ ,תוימיטניא תוחיש :תססות תישונא תרווכל

 ,םישדח םייח לש יווה ,די-תכאלמו הויצ ,תינחור תוליעפ

 ץנ שממ הדער ןקה תפצירש דע ,אתווצב םידוקירו הריש

 .תרעוסה תיצולחה "הרוה״ה
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 תא שובכל .דתיה תנווכמ העונתה לש תיכוניחה הכרד
 וכרענש תוגיגח .תישפנ הכיפהמ וברקב ללוחלו ולוכ טרפה
 תגצה ,םינגרואמ םילויטו תוכולהת ,םיגוש תוערואמ דובכל

 ךוניח ירישכמ ושמיש הלא לכ — םייצולחו םיילארשי תוזחמ
 םישגפימה — ףרוחהו ץיקה תונחמ .הצובקלו דיחיל םיבושח

 דנתה ייח תא ורישעה — תויכוניחה תובכשה לש םירדהנה
 ונתנ עבטב םייחהו הילעה-יעוגעג םע הגזמתה תויפוצה .הע
 הבישמ זכרמ השענ ןקה .םירוענה-ינבב העובטה היטגל קופיס

 תומלתשהל ןפלוא לש דיקפת םג אלימ אוה .ינויצה רעונל
 ,תירבעה ןושלה ,תידוהי הירוטסיה ןוגכ תועוצקמב תימצע

 היגולופורטנא ,היגולויב ומכ םייללכ םיעדמב ןכו ,תונויצה

 תצפהב ,ל״קהקה תואספוק תקרהב םג וקסע םירגובה .ב״ויכו

 ומק ןמזה תצורמב םא .תומוד תולועפבו ינויצה לקשה
 הגילהו "דבועה" ,"ץולחה" ומכ םינוגריא קסנולפב ונגראתהו
 לש ותרזעבו ותוכזב רקיעב הז היה — תדבועה י״א ןעמל
 היה יאקסנולפה רוביצב צ״הושה לקשימ .ריעצה רמושה

 רכושה ןקה לש תינוגריאה תרגסמה ןמ הגרח ותעפשהו לודג
 אל ופדהנ ןקה דצל ודמעש םידידי הברה םע תופתושב .יר
 ילאקירלקה ןימיה דצמ וילע וכרענש תושקה תופקתהה תחא

 .ינוציקה לאמשה ןמ וא יטסישאפהו

 הנושאר תונגראתה

 התיה קסנולפב ריעצה רמושה ןק לש ותונגראתה תישאר
 ,"תוברת" םשב ןודעומ ונריעב םייק היה זא .1927 תנשב

 .שידייבו תירבעב הירפס םייקו םינויצ םיליכשמ ץמוק זכירש

 ,ל״ז רדורב והיתתמו ואטלס יניס ומכ ,ןודעומ ותוא יליעפ

 ףסאתהלו ןגראתהל ונל ורשפיא ,תירסומה םתכימת תא דנתנ
 .ןקה לש םינושארה םיספורטופאה ויה ףאו ןודעומה םלואב

 ריעצה רמושה תגהנה םע רשקה תא שפחל ונלחתה זאו

 ןב ריעצ קסנולפל חלשנ םיבתכמ תפילח רחאל .השראווב
 ותאצרה תא עימשהש ,לטרבליז השמ םשב הדשעדזנומש
 תיכוניחה וכרד לעו ריעצה רמושה לש ותוהמ לע תפלאמה

 םלואב תינלופה הפשב העמשוהש ,האצרהה .תינויערהו
 אל ,םיעמושה בל תא שבכ ,הפ לא הפמ אלמה "שא יבכמ"

 רש המלש

 ןחבמב

 יתדמלש םיירבעה םירישה ינושאר תא ינא רכוז ןיידע

 "תוברת" ןודעומב ןגראתה רשא ריעצה רמושה ןק ילתוכ ןיב

 תושיגפ ,לארשי-ץרא לע תואצרה ואב ךכ רחא .1927 תנשב
 הברה ונל ונוכנ דוע םלוא .העונתל וגשבכנו — םילויטו

 ימוקמה ינלופה ןוטלשה חוכ-יאב לש םג אלא ,םידוהיה קר

 וסחייתה זאמ םנמאו .םלואב וחכנש ,הרטשמה דקפמ םשארבו
 .וניתולועפב ונל ועירפה אלו הדהאב ונילא

 םיסרוק ונגרוא ,וניתורוש ךותל םורזל ליחתה רעונה
 ןקה .הרייעה תוצוחב המרב העמשב תירבעהו הפשה דומילל
 ןכ .האלמ תירבע הריווא וכותב טילשהל הרהמ דע עדי
 דויבב םידומילב תידדה הרזעלו תומלתשהל םיסרוק ונגראתה

 .רפסה

 קבאמה וב ליחתה רבכ ןקה תמקה רחאל דבלב תחא הנש
 דצמו ,תינלאמשה תוללובתהה דגנ דחא דצמ — ינויערה
 רמושה תא ובזעש הלא דצמ יטילופה שוטשיטה דגנ ינש
 ¬בגתנ הזה קבאמב ."ימואלה רמושה" לש ןק ומיקהו ריעצה

 ליחתה גוליפה דחאל רשא ןקה ירגוב לש םמלוע־תפקשה הש
 ןמ תוחוכ לע םייארחא םידיקפת ליטהלו שדחמ ןגראתהל
 סופדב לעופ ,ןהכ קחצי קסנולפב ההש זא .הריעצה תרמשמה
 תלועפב רזע םנמא אוהו ,ריעצה רמושה רבחו ץיבורוה

 .ןקב הכרדהה
 ותדובע תונשב התיה ןקה לש גושגשהו החירפה תפוקת
 ¬דמכו ןקה שארכ שמישו השראוומ אבש ,טנילפ יכדרמ לש

 .1931—1930 םינשב ךיר

 הרשכה יצוביקל ףרטצהל טאל טאל וליחתה םירגובה
 םירגוב ואצי 1932 תנשב .הצרא הילעל םמצע רישכהל ידכ
 תנשבו .ןילופב םיגוש הרשכה יזוכירל קסנולפמ םינושאר
 ישנא לש הרשכה תדוקנ המצע קסגולפב תגראתמ 1933
 םמצע םיפתשמ ןקה ירבח ."ביתנב" ירמושה הילעה ץוביק
 ןוגריא ,הדובע-תומוקמ תגשה ןוגכ ,ץוביקל הרזעב ןבומכ
 תרגסמב תורחא תוברת תולועפו תואצרה ,תוביסמ ,תוגיגח

 .םוקמבש "ץולחה" ףינס

 רמושה ירבח ודמע הלעמו הנש הרשע-שולש ךשמב
 לועב ואשנ ,תולודג רוביצ תוכרעמב קסנולפב ריעצה
 .ץולחה ףינסב ךירדמה חוכה ויהו תישעמה תינויצה הלועפה

 תונש לש ירפ ויה לובג אלל תוריסמהו הדימעה חוכ
 ןקמ ריעצה רמושה יכינח .ביזכה אלש יצולח-ירמוש ךוניח

 ךיע /הבגנ ןמל ,םיגוש םיצוביקב התע םירזופמ קסנולפ
 .דועו דירש ,ערז-תיב ,טפושהדיעל דעו ,קיראסאמ רפכ ,רמש

 ונשבגתנש דעו ,ינויערה לפרעה ענ ונאציש דע םיקבאמ
 הכרעמה ,דתיה הדבכ המו .המישגמו תמחול ,תיצולח העונתל
 .יגש דצמ םייתדה דגנו דחא דצמ םיללובתמ תוחוכ דגנ
 ךותב םג ונשפנ לע דומעל ונייה םיסונא תחא אל ירהו

 המשגהה

 40* קסנולס רפס



 קסבולס רפס 314

 לש "תויגוציק״ה תא םרג אל רשא ,ומצע ינויצה הנחמה
 וכרדב ןהו םייצולחה םייוויצה תמשגהב ןה ריעצה רמושה

 .תיטסילאיצוסה

 םירבח המכ ןקה לש םידודגה שארב ודמע לשמל הגה
 רוביצב הדמע ילעבו םייטרפה םהייחב םירדוסמ ,םישישק

 ךא ,תיטרואיתה הניחבה ןמ םיבהלנ םינויצ ויה םה .ימוקמה
 לכ בייחמ הצרא הילעה ווצ ןיא םמצע םתואש םירובס ויה

 ...תיצולחה תונויצה תמשגה לע רבדל אלש .רקיע

 -לש״ה תא םהידיב וספת הגהנהה ירבח .גוליפה אב ןכאו

 םה ןקה ירבחמ ימ ,טהול חוכיו חקלתג רוביצבו ןקב "ןוט

 ילעבו "םינגוהמה" םישישקה — הנוכנה ךרדב םיכלוהה
 םישרודה ,םינדרמה םיריעצה וא ,רוביצב תודבוכמה תודמעה
 לש תוישעמה תווצמה לכ לש המשגה אקוודו הילע אקווד

 .תיצולחה תונויצה

 יכדרמ ,השראוומ דירדמ קסנולפל עיגה הפוקת התואב
 בוש .ןקה לש ונרק בוש התלע ותלועפל תודוהו טנילפ
 שדחה ךירדמה .ךלמה ךרדל אצי אוהו םייח חור וב הסנכנ
 החפשממו תיבל תיבמ רבע ,תונטקב קוסעל שייבתה אל
 דנבו םהינב תא ןקל ורסמיש םירוהה תא ענכיש ,החפשמל

 ויתוסירה שדחמ ומקוה שממ םילמג תדובע ידי־לעו םהית
 .גוליפה רחאלש ןקה לש

 תיצחמ ונל הרסמ ןמשיט תחפשמ ?ןקה זא היה ןכיהו
 הוורוא ונכפה ונתובהלתהו ונתוריסמ חוכב ,ונאו התוורואמ

 ןקה .תירמוש הריציו םירוענ תוודח ,םייח קקוש םוקמל וז

 לש הדגאה המקרנ ובו ,הלילב אלו םויב אל ןקורתנ אל
 *יעו ,תוגיגח ,תופיסא המכ .קסנולפב ריעצה רמושה תעונת

 !הזה ןקה ילתוכ וטלק םידוקירו הריש המכ ,תוביסמ ,תוד

 ןאכמ ,ףרוחו ץיק תונחמלו םילויטל םידודגה ואצי ןאכמ
 ןעמל תולועפה ונגראתה ןאכ ,ץולחה ףינסל הרזעה האצי
 תומישמ תארקל הריעצה שפנה הלשחתנ ןאכו תמייקה ןרקה

 .ץראב ונל וכיחש תוריבכ

 ותלועפ לע חבשל ןייוצ ןקה רשאכ ונייה םיאג המכו

 דעצימל ריעה תובוחרל ונאצי רשאכ וא ,תונרקה ןעמל
 לגדה תא המרב םיאשונ ,תוירמוש תוצלוח םישובל ונלוכשכ

 ...שממ ןיעדוביהרמ איה הנומתהו ימואלה

 הלוגב המשגהה ןחבימב דמע קסנולפב ריעצה רמושה

 יצוביקל םימישגמ יניערג ואצי ונלש ןקה ךותמ .ץראבו
 רעונה תודלותב ראופמ קרפ ומשרו ץראב ריעצה רמושה

 .קסנולפ לש ידוהיה

 ונבלב םיאשונ ,קסנולפב ריעצה רמושה ןק יכינח ,ונאו
 םיידוהיה םייחה תוכרעמב ונקלח רכז תא הוואגבו הבהאב
 תא ונא םיכבמ קסנולפ ידירש לכ םע דחיו .ונתרייע לש
 ,וניתוחפשמ ינבו וניחא יפלא ןדבוא תאו הליהקה ןברוח
 םיצאנה ידיב ותרכנו הצרא תולעל וכז אלש ונריקיו וניבורק

 .םיאמטה

 ץינילק הבוט

 רעונל תיב-וקה
 תיבב זא היהש ,ןקל יתפרטצה תע יתייה הרשע-שמח תב
 הבכשל יתפרטצה ינאו ןקב זא ויה תובכש שולש .ןמשיט
 ,תוצובק המכ ויה הבכש לכב .םיפוצה תבכש איה ,תינוניבה

 הכירדמ וא ךירדמ דמע הצובק לכ שארבו דודג וויה דחיש
 םימעפ שולש ויה הצובקה תופיכא .דודגה לש ךירדמ היה ןכו
 ויה םיכירדמה .דודג תפיסא .דתיה עובשב תחא םעפו עובשב
 יכדרמ דמע ןקה שארב ךא ,תרגובה הבכשה ןמ ללכ ךרדב
 םייתאמל בורק דע ןקה עיגה ותלועפ ימיב רשא טנילפ
 רמושה לש רהוזה תפוקת וז התיה יכ םינייצמ לוכהו םירבח
 םעהדולדמ קר אל םיריעצ ונילא ורהנ זא .ונתרייעב דיעצה
 ןמ רעונה ןיב האנ הגיזמ התיהו םידימא םיתבמ םג אלא
 ,הרע תיתוברת הלועפ .דתיה .תונושה תויתרבחה תובכשה

 עיפוה םעפ אל ,הלהקמו תוגצה ונגרוא ,תירבע ודמ> לוכה
 היה ןקה .תובושתו תולאש יברע וכרענו ריקדותע ןקב
 ונשגרה ןכאו .תימיטניא תיתיב הריווא וב התרשו טשוקמ
 תוברת יכרע ונברק לא ונגפס ובש ,ינש תיב ונל אוה ןקהש

 .תיטסילאיצוסו תינויצ םלוע תפקשה םגו םיבושח

 ינק ראש םע םיפתושמה ףרוחהו ץיקה תונחמו םילויטה
 םהיחאו קסגולפ ירמוש ןיב יח רשג ומיקה ,השראו לילג
 םעו ובתעפשה הרבג המצע קכנולפב םג ךא .תורחא םירעב
 אל ,רתוי חוורמ םוקמל ןקה רבע םירבחה רפסימ תובחרתה

 .שדחה שרדמה־תיבמ קחרה

 וזכרתנ ובש ,הרשכה ץוביק קסנולפב םקוה ןמז ותואב
 הברה ומרת וללה .ןילופב םינוש תומוקממ םירגוב םירמוש
 ךא .שדח חוכ ול ופיסוהו ןקב תיכוניחהו תיתוברתה הדובעל
 תא טאל טאל בוזעל ונלש םירגובה וליחתה תאז תמועל

 ,לוכה ואר התע .הילעל ןנוכתהל ידכ הרשכהל תאצלו ריעה

 םג אלא ,םירובידב םיקפתסמ םניא ריעצה רמושה ישנאש
 רבע ,הרשכהל םירגובה ואצישכ .העונתה ןויער תא םימישגמ

 הידיל הלטנו הרגבתנ םייתניב רשא ונלש הבכשה לע לועה
 תבכש לא רתוי םיריעצ ואב .גוצייהו הכרדהה ידיקפת תא

 .תרשרשה הקתונ אלו ץרמב הכשמנ הלועפהו "רבדמה ינב"

 האיבהש המחלמה ץורפ םוי ,רהמנהו רמה םויה אבש ...דע
 .תידוהיה קסנולפ לע ץקה תא



 יוטאלפ לארשי

 1935*1927 תונשב קסנולפב ינויצה רעונה

 ¬ובק ברקב הקזח הסיסת הררועתה ז״פרת תנשב
 .ימואלה חטשב והשמ לועפל קסנולפב ידוהי רעונ תצ

 ןגרואמ ינלופה רעונה תא וניאר .הלאמ דחא יתייה
 ןוצרו האנק ונלצא ררוע הזו םיפוצ תויורדתסהב
 ¬ידיא תופקשהמ םיקוחר זא ונייה .םתמגודכ ןגראתהל

 וניצר יכ םא ,רוחבל חתנת הזיאב ונעדי אלו תויגולוא
 ¬ילופ המגמ אלל תיצולח תיפוצ תורדתסה וז אהתש

 .םיינלופה םיפוצה חורב — תיט
 תנשמ "ריעצה רמושה" סקנפ ונידיל ןמדזנ .הנהו
 העובשה חסונו העונתה ידועיי לע וב ונארק .1922
 םעל ןמאנ תויהל םיהולאב עבשנ יננה" :ןושלה וזב
 ותוטשפב ונבל תא הבש סקנפה ."לארשי ץראלו
 ונרחב וז הרטמל .תאזה תורדתסהל ףרטצהל ונטלחהו
 ונשקב .השראוול ויקסע לגרל עסנש ,יניס יחאב
 רתענ אוהו תישארה הגהנהה םע ונתוא רושקיש ונממ
 ־אב אובי בורקב יכ ,ויפב הרושב םע בשו ונתשקבל
 רבע אל .ףינסה תא ןגראל תישארה הגהנההמ חוכ
 תועובשה גחב יכ ,השראוומ בתכמ לבקתנו בר ןמז
 תפיסא תא זא דע ןיכהל ונילעו לטרבליז השמ ונרקבי
 ¬סהה .שורדה ןוישרה תא תונוטלשהמ ונגשה .דוסיה

 ,"תוברת" םלוא תא ונתושרל הדימעה תינויצה תורדת
 — קושה ׳חרב רצינש ריאמ לש ותיבב זא היהש

 .הקסנודז תניפ

 ןמדלוג םייחו לטרבליז השמ לש םרוןכיב

 תפיסא המייקתה תועובש לש ןושארה םויב
 םפא דע אלמ היה םלואה ."תוברת" םלואב דוסיה
 היסאנמיגה ידימלת :םיגוחה לכמ רעונ אב .םוקמ
 תחתמ ,המבה לע .דבוע רעונו םייממעה רפסה־יתבמו
 ,המוק־הבגו רחרחש םלע דמע ,לצרה לש ותנומתל
 הז .ודגב שדב "ץמאו קזח" למסו ההכ הפילח שובל
 "רמושה" ידיקפת לע רביד אוה .לטרבליז השמ היה

 םגרת וירבד תאו תידרפסה הרבהב הטוהר תירבעב
 םיבר .ונחור תרומל היה הזו עדי אל שידיי .תינלופל
 תפשב — ״תוברת״ב רבדל ול םישרמש לע ונטר םג
 תובהלתהה התיה הזה "םגפה" תורמל .ונריע יללובתמ
 לעו רמושה לש ץיק תונחמ לע רפיסשכ ,הלודג
 רדס-יליגרת םלואב ךרעשכ טרפב ,ץראב םיצוביקה

 .םיילארשיצרא םיפוצ יריש רשו
 דחוימ ךירדמ חולשל ונל חיטבה ותדירפ ינפל
 ,ךירדמה ריעל עיגה רצק ןמז ירחא םנמאו .תויפוצל

 היה הז ,תויפוצה תוכלה לכ יפל ׳םיפוצ־ידמ שובל

 ןקה .קזח םשור ונילע התשע ותשובלת .ןמדלוג םייח
 רחבנ יניס יחא .תוצובקלו םידודגל קלוח םקוהש
 ינורכז םא — תוצובקו םידודג ישארכו ,ןקה שארל
 השמ ,בואט לאוי ,הדוגישפ םייח — יתוא העטמ וניא
 רתסא ,רגירק הפי ,ןמשיט סחנפ ,ןמטרג לשרהו
 .ץירג לאומש ,יקסבוקייז גילז ,הדוגישפ הרופצ ,בואט
 -יליגרתב ךירדה םגו ץעי ,אבצ־שיאכ ,רכמוש לואש
 — דקסייוב״ה לע ולהינ רדסה־יליגרת תא .רדס
 לומ ,הקסוטלופ ׳חרב יקסלובורבוד לש לגרודכה שרגמ

 .הנטניבשופ תודש

 ¬ובקה ישאר ונמיא תומדקומה רקובה-תועשב
 הקספהל הקספה ןיב .הדש-יליגרתב םהיכינח תא תוצ
 טוקליה" :תכלה יריש תא ונדמל םיליגרתה לש
 "לויט םוי ,ונל שפוח םוי" ,"דיב בע הטמו םכשה לע

 .הלאכ םיריש דועו

 יקח ידמ שבל רעובה .הרהמב ונתשנ ריעה ינפ
 ¬תה הריעצה תידוהיה קסנולפ .רודלפמורט יעבוכו

 .םישדח םייחל הררוע

 םיכירדמה םע לויט ךרע ריעה תא בזע םרטב
 ריעסה לויטה .םיפוצ־הנחמ תמקהב םכירדהל ,יראכוקל
 תוקחתהל ונאציו קפאתהל ונלוכי אל .םינוריטה ,ונתוא

 .םהיתובקע לע

 ןושאר יפוצ הנחמ

 ¬קומה ,ןמלגיפש לש חמקה תנחט דיל ,השרוחב
 .הנחמה םקוה ,הקבול׳זד רהנב הירבע תשולשמ תפ

 .הרימשו םילבח ,רדג ,הדש־ןחלוש ,םייוטנ םילהוא
 ריאשה הנחמה לש יווהה .ףונה הארממ ונלעפתה
 דע םיכירדמה םע רבכ ונראשנ .קזח םשור ונילע
 ריהבה ץיקה ליל .התיבה םתא ונרזחו תרחואמה העשה
 ,הרישה ,ירפכה ףונה לש הולשהו טקשה ,ןילופ לש
 םימשר וריאשהו תוממורתה לש חור ונילע ורשיה

 .בלב םיחכשנ יתלב

 הגיל םג הנגראתנ .הנשל הנשמ הלדג העונתה
 "חרוא תא תונשל הצר רעונה .תדבועה י״א ןעמל
 םסק ץוביקה .םייביטקודורפו םיפי רתוי םייחל וייח

 .קוחרמ ול

 םיטסינומוקה .ןקב ןושארה רבשמה לח םייתניב
 ידכ ,םייאשח םיאת וכותב ןגראל םהיחילש תא וחלש
 .המיזמה-ישרוחו רבדה עדונ שיח .םינפבמ וצצופל

 .העונתהמ וקחרוה ,םידחא םיכירדמ םהיניב
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 םיכנחמ סוניכ — ״ימואלה רמושה״

 בקעב השק רבשמ ןקה לע רבע ח״פרת תנשב

 ."ריעצה רמושה״ב ולחש םייגולואידיאה םייונישה

 ,הלאה תורושה בתוכ םכותב ׳םירבח לש הלודג הצובק

 רמושה" תורדתסה תא המיקהו העונתה תא הבזע
 .םויכ "ינויצה רעונה" אוה ,"ימואלה

 ¬דתסהה יתש ןיב םיסחיה לע עיפשה אל גוליפה

 לש תישילש תורדתסה םג הנגראתנ םייתניב .תויור
 ¬דתסהה שולש .(ר״תיב) "רודלפמורט ףסוי תירב"

 ,"תוברת" םלואב תיכוניחה ןתדובע תא ולהינ תויור

 תא ליכהמ רצ היה םוקמהו ולדגש דע ,רותה יפל
 .םייטרפה םהינודעומל ורבע זאו ,םלוכ

 תינויצה תורדתסהה תרזע

 אולמ תא איה םג השיגה תינויצה תורדתסהה
 — קסנולפב תורדתסהה שאר .רעונה־תועונתל התרזע

 ,המוק־רועיש תלעב תוישיא — רדורב והיתתמ רמ

 הצרמ היה ,וירבח לע דבוכמו ילאוטקלטניא םדא
 התש רעונהו םינוש םיאשונ לע םיגחבו תותבשב
 ונגראתנ תויורדתסהה תעפשהב •וירבד תא ןואמצב
 ררוע הזו ,ףלח קחציו עשוהי לש רפסה־יתבב םיסרוק
 ,ירבע רפס־תיב םיקהל םיינויצה םינקסעה תא םג
 תירוקמ השיגו רוהט ירבע דיביח רעונה לבקי ובש
 םיברה םהיצמאמב םנמאו .תירבעה תוברתה תונייעמל
 רפסה־תיב היה תישארב ."תוברת" רפס־תיב םקוה
 חמקה ינסחמב םקוה אוה .שיפפלק קחצי לש ורצחב
 ירחא .ןהכ קחצי לש תסנכה־תיבל רבעמב ,רצחבש

 בוחרב גוצרסאו קחצי לש שדחה וניינבל רבעוה ןכ

 .הקסבאשראו

 רפסה־תיבל םיבר םידימלת ומשרנ הליחתב רבכ

 .ריעה תובוחרב עמשנ תירבעה הפשה לילצ .ירבעה

 הטוהר תירבעו רפסה־תיבמ ואצי תודימלתו םידימלת

 .םהיפב

 .הפשה תא ודמלי םהיכינחש ודקש רעונה יכירדמ

 ־ובקב תיכוניחה הדובעה תא יתגהנהש ןושארה יתייה
 ידימלת ויה יכינח בור יכ — תירבעה הפשב — יתצ

 קחציו עשוהי לש רפסה-תיבו "תוברת" רפסה־תיב
 תא רקבל ןופיסוי לאקזחי רמ אבשכ יכ ,ינרוכזו .ףלח
 ריעה תובוחרב ותוארב עתפוה ,1932 תנשב קסנולפ

 ול היה המדנ .הטוהר תירבע תורבדמ רעונ תוצובק
 .לארשי־ץראב אצמנ אוה יכ — יל רמא ךכ —

 תצפהל גוח םג םקוה תירבעה ירבוד תמזויב
 ,רעונה תויורדתסה לכ כ״ב — םיליעפה ןיבו .הפשה

 הנשוש םירומה ;טילבנזור השמ ״תוברת״ ס״יב להנמ
 .םירחאו הני׳צנפ הרופצ ;ץיבוקסוי ררושמהו בוקטסומ

 לש תובישיה םלואב תואצרה ומייקתה תבש ליל לכ
 ¬פסה םינוחריהו תימויה תונותעה הנמזוה ."תוברת"

 ¬פשהב .האירקה ןודעומ ליבשב לארשי־ץראמ םייתור

 .תוברת תיירפס לש ירבעה רודמה םג בחרוה גוחה תע

 הילע השגרוה .היחתל המק ךילופד םילשורי"
 תעפשהל תודוהו > תוימואלה תונרקה לש תוסנכהב הבר
 הכ דעש םיגוח םג התע ומרתוה ,ריעב ינויצה רעונה
 .תונרקה ןעמל םורתלמ וטמתשה וא תונויצל ורכנתה
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 רמועה ג״ל תא ונגגח דציכ
 הנתנ ידוהיה רעונה ברקב תימואלה תוררועתהה
 דוחייבו ,םיימואלה םיגחה תרוצב היתותוא תא םג

 .רמועב ג״ל

 תויורדתסה ויה ,םויה בורע םע ,רמועב ג״ל ברעב
 רפסה־תיב םג םכותב ׳םיידוהיה רפסה־יתבו רעונה
 קירה שרגמב םיפסאתמ ,וילגד לע ידוהיה יתלשממה
 םש .ירצונה תורבקה־תיב םע לבגש ׳ומדוק הדש לש
 תינויצה תורדתסהה ידבכנ ודמע הילעו המב המקוה

 םויהדתארוה תאירק ירחאו ,אמויד יניינעמ ומאנו ריעב
 תובוחרל שא־יבכמ תרומזת תייוולב הכולהת האצי
 ־אח׳צו הקסוטלופ ,קושה ,יקשו׳צשוק שרגמ ךרד ריעה
 ינומה ופפוטצה תוכרדמה ידצב .הדשל הרזחבו הקסבונ
 הלעמל הנמש ,רעונה דעצמב תוזחל ידכ םידוהי
 ,"םהלש תחנה" ,םהידליב ולכתסה םה .שיא 5000־מ

 המחה תחירז םע תרחמל .שממ םילייחכ ,ךסב ודעצש
 תולבל ידכב םיכומסה תורעיל רעונ לש תורייש ואצי

 .עבטה־קיחב גחה תא
 האיציה בוחרו תיב לכב השגרוה ארגפה ימיב
 יפכ ,ץיקה־תובשומ םה — םיפוצ תונחמל ריעהמ
 םמכש לע םיטוקלי םע תורענו םירענ .זא םהל ונארקש
 םייעובש ךשמל םהירוהמ תבכרה־תנחתב םידרפנ ויה
 לכ בלב הקזח היווח וויה ץיקה תובשומ .שדוחל וא

 .הריעצו ריעצ

 העונתכ העגפ תלכגומה הילעה

 םישגהל וליחתה תויורדתסהה ירגובו םינש ופלח
 םיטיבמ םיריעצהשכ ,תורשכהל ואצי .העונתה ןוזח תא

 רעונה״ב הכרענשכ יכ ,ינרוכז .הוואגבו האנקב םהילע
 ¬יפיטרסה תא לבקל הכזש רבחל הדירפ ברע "ינויצה
 םשגתמה ןוזחה הארמל םימולה ונייה ןושארה טאק

 .וניניעל

 לש ילכלכה םבצמ רימחהו דלה םישולשה תונשב
 תימשיטנאה הלשממה תרזעב םיטסורטה .ןילופ ידוהי
 היה ובורש ,ינוניבה דמעמה תא וששור תינויצקאירהו
 ונתנ תוימשיטנאהו תיעזגה הילפהה .םידוהימ בכרומ
 רעונה .םיילכלכה םייחה יחטש לכב ןהיתותוא תא
 לכ וינפל האר אל קסנולפב םגו ןילופ יבחרב ידוהיה
 דמעוהש םיטאקיפיטרסה ץמוק .רגהל ליחתהו דיתע
 ¬עומה יפלא תא עיבשה אל תידוהיה תונכוסה תושרל
 יוכיס לכ ואר אלו תורשכהב םינש 6—8 ובשיש םידמ
 םג הז .תועונתה תא ובזעו ובזכאתנ םיבר .הילעל
 ובזענש תויורדתסהה תוחתפתה לע הערל עיפשה
 .וצקל עיגה רעונה תועונת לש בהזה־רות .םהיכירדממ

* 

 הווקתב ירבחמ יתדרפנ .הצרא יתילע 1936 תנשב
 לש תחצרמה ודי האב ךא ,ץראב םתוא האראש
 ,קסנולפב ידוהיה רעונה .יתווקתל ץק המשו רלטיה
 תדקעל לבוה אוה .תולעל הכז אל ,ינויצ ובורב היהש
 עבראל ורזפתנ םירתונהו ׳דקומה לע הלעו ץיבשוא
 םצפח־זוחמל ועיגהו תולעל וכזש הלאו .ץראה תופנכ
 בושייה תודוקנ לכב םאצמת ירה וירחאו לובמה ינפל
 דע לילגהמ *בשומבו תביקב ,רפכב ,ריעב :הנידמב

 !ךכל וניכזש ונירשא .בגנה

 1929 ,קסנולפב ״ימואלה רמושה״ תורדתסה



 בל השמ

 הינשה םלועה־תמחלמ ינפל ינויצה רעונה

 רעונ תועונתב היה זכורמ קסנולפב רעונה בור

 בוחרב םינושארה וידעצ תא ליחתה ונלש ןקה .תוינויצ
 ¬המ) הלאמש ריעצה־דמושה תיינפל הבוגתכ ידוהיה

 םיטסינומוקל ורבעש ,םיקלח זא ורשנ ריעצה רמוש

 .(םמצעלו םמעל ודבאו

 רעונה תא ךנחל ,הלענ המישמ ונילע ונחקל
 ¬יד םרט תיצולח המשגה לע ךא ,םיימואל םידועייל

 תא ונעדי אלו ונייה םיריעצ ידמ רתוי .זא ונרב
 ¬ובמהמ אלו םיחילשמ אל ,תילארשיצראה תואיצמה

 ¬עצ תא זא ושע העונתה־יצולח־ינושאר .ונלש םירג

 םרט העונתב הכרדהלו הנויצדכנב םינושארה םהיד
 .ועיגה

 זוכירב םימוצע םיגשיהל עיגהו גשגיש ןקה
 ¬וניח תומגמ תלעב ,הבחרו הדיחא תרגסמב רעונה

 .יפוצ יפואו תויכ

 ונכשמ םלוכ תא .דלי םוש לע ונרתיו אל
 ,םיבר םירוה לש הרמה תודגנתהה תורמל ,העונתל

 וצרי אלו הער תוברתל םהידלי ואציי אמש ודחפש
 .םייתולגה םהייח-חרוא תא ךישמהל

 םיללובתמ םירוה לש םידלי םג ונילא ואב
 םינלופה רחא ובנדזהש ,הנטקה ונתרייעב לוכיבכ

 ¬ליש םהל היה האנ אל .ההובגה תודיקפהו םירישעה

 ושקיב דוחייב .תוינויצ רעונ תועונתב ויהי םהיד
 ,םידיקפ ויהש םירוהה ןיבמ הלא ונידעצ תא רצהל

 ־גירגה" :יאנג תלמב ונל וארק םה .היצאנסה ירבח
 ."םיריעצה םיצבומיוב

 ונלוכו העונתל םהינב תא ונכשמ לכה תורמל
 .הלועפל ונמתרנ

 לכב ל״קקה תבוטל ונלעפ ךיא טטרב ינא רכזנ
 תקרהב םיקסוע ונייה ושדוחב שדוח ידמ .םיחטשה
 יד אלש ונשגרה .ל״קק ילוב תריכמב ,תואספוקה
 ־המו הזב ונקפתסה אל .םירחא לצא םיפסכ ףוסיאב
 ¬ועפב .ונמצעב םורתל ונטלחה ונלש תולדה ;תוטורפ

 םירכינ ףסכ-ימוכסו םיאנ םיגשיהל ונעגה ,וז הל
 תונחהמ ,.נ הקברמ רהזיהל ונכרטצהש דע> ופסאנ

 ¬ספה רבדה הל םדג ןכש ,יממעה־רפסהדויבל;לוממש

 ...םירביב םיד

 ילוב תריכממ ונפסאש ףסכה ימוכס תא יאיבהב
 ףסוי ׳ר ל״קקה ־השרומל התיכב םידימלתה• ויב ל״קק
 ונמזו ושפנ לכ רשא שפנ־ליצא ידוהי ,ל״ז יוטלפ

 ונאצמ דימת ,ץראה ןינב תבוטל תולועפל שדוק ויה
 ורכז יהי .תורבגומו תושדח תולועפל דודיע ולצא

 !ךורב

 זוכיר םוקמ ונל היה אלש הזמ ונלבס תובר
 אל תישילשה המוקב הירפסה י״ע תוברתה תיב .בוט
 ונשגינ .םימרזה לכמ רעונה לכ תא ליכהל היה לוכי

 ¬אמב .ונלש ןקל תיב תונבל ונטלחהו הלועפל אופיא

 אקוודו .ןיינבה םקוהו םיפסכה ופסאנ םילודג םיצמ
 ,יממעה רפסה־תיב לומ םקוה ןקהש לרוגה הצר

 .רעונה תועונת לכ דגנ םחלש

 ¬תהל ןקה עיגה וניניע דגנ םקש שדחה תיבב

 תוצובק ,םידודג ומק .הרידס הדובעלו הפי תוחתפ

 .הגשגיש תיכוניחה הלועפהו תוצובק ישאר םע

 תפסות .תירבעב ולהנתה םיגוחהו תוחישה בור
 ואבו "תוברת" ירבעה רפסה־תיב םקוהשמ ונלביק חוכ
 ,הענצב תירבע תוברת ונב וחפיטש םירוסמה םירומה

 וז הדוקנב .םגישת אל ןוטלשה לש הערה וניעש
 ירומ ינושאר ,ףלח םיחאה תא הבוטל ריכזהל יאדכ
 ינפל.. תובר םינש דוע ,קסנולפב ירבעה רפסה־תיב
 םה ואשנ םמכש לע .ריעב "תוברת" ס״היב םקש
 .תנידע הביבס ךותב ירבע ךוניח לש דבכה לועה תא

 תודיקפהו יממעה רפסה־תיבמ ולבס דחוימ ןפואב
 .תיתלשממה

 .17—18 ליגל ונעגהו ונייח תא ונכשמה הככ

 ¬ולחה המשגהה תלאש םויה־רדס לע התלע העונתב

 תינויצה תורדתסהל ףרטצהל ידכ ןקה תביזע וא תיצ
 .תיללכה

 ¬יבש םירגובמה דוחייב ,ןחבמב ודמע אל םיבר

 .הסיסת הליחתהו ,ונינ

 ינוציחה קרבה .ינויצה ךוניחה דמע אל םיברל
 וצר אל םירוה הברה םגו םתוא ךשמ בוחרה לש
 ¬לימ דרפיהל םעפ יא וכרטציש ןויערה םע םילשהל

 ויה ץראבש תעב. ,הצרא תולעל וצרי רשא םהיד
 .ליגרכ ,תוערואמ

 ¬ענהמ םינושאר םידה רבכ ועמשנ םהה םימיבו

 דועצל ררוצה ליחתה םשש ׳יברעמה לובגה רבעמ הש
 .ןוטלשה סכ לא

 ודמע אלו ךרוצה יד ולשוה אל ןקהמ םיבר
 םילקה םייחל וספתנ םירענ הברה .המשגהה ןחבימב
 המשגהה ךרדב תכלל וסינ אל וליפאו םילקולקהו
 ינויצ ךוניח "לש 'םינש הברה ךב 'לכ ירחא תיצולחה

 .יצולחו



 קסנולפב לארשיל תמייקה ןרקה דעו

 הילעו הרשפה

 ¬ילחה ,"םירשנ־תצובק" ,ונלש הצובקה ןפוא לכב
 ¬ובקה לכש תינכת התיהו המשגהה ךרדב תכלל הט
 ,ןכאו .םילודג רתוי םירוזחמב הרשכהל אצת הצ
 רחאל הרשכהל םירבח 5 ונאצי 1933 תגש תליחתב
 .הצרא ולע ףאו ונינפל הרשכהב ויה רבכ םירחאש

 .ונלש הצובקהמ ןושארה תולעל ןנוכתה .ר םהרבא
 ¬אה תורושה בתוכ) יקצייבוזאמדבורטסואל ונאצי

 רגרביינ בקעי ,קינטולב ךונח ,הקסנוג הזילע ,ול
 .(רדיינש ןרהאו

 תאז לבא .למעו לבס לש השרפ הליחתה ןאכ
 תרחאו ,םינגרואמ העונת ירבחל לארשיל ךרדה .דתיה
 ¬וקנב זא תרשש םישקה םיאנתה םיעודי .התיה אל
 ־תנמ .ןילופ תתייעב ויה תורוזפש הרשכהה תוד
 תודובע ראשו םיצע־תביטח ,תימת בער .דתיה ונקלח
 ,ונעגה אלש טעמכ תיאלקח הרשכהל .תורייעב תוכרפמ

 .ןי׳צשורגב תיאלקח הרשכהל וניכז רצק ןמז קר
 םילוח תתייעל ורזחו זא תבשנ םיבוטו םיבר

 .רעונה ברקב הכובמ וערח םישאוימו

 דיאה תא ונעמש .ןוטלשל ררוצה עיגה םייתניבו
 םהינזא ומטא םיבר ךא .ונמע דגנ ריטמהש םימ
 ינב ,ונייה םיריעצ .הנווכה ונילא אל וליאכ ,עומשמ
 ¬חא ואציש םירחאהו השימחה לכמ .כ״הסב 18—17

 ־לע םידודנב ידיחי יתכשמה הצובקה התואמ וניר
 יתאצמ הרייע לכב .םינש שמח ךשמב ןילופ ינפ

 .הינשל המוד תחא ,הביצעמ הנומת התוא

 ¬ובקל ףרטצהלו הצרא תולעל יתיכז 1938 תנשב
 .ןולובז־קמעב רשא .רשוא תצ

 תישארב .תשרפ ,השדח השרפ הליחתמ ןאכו
 .יתצובק קשמ ןיינב לש

 המכ דועו םינטק םיפירצ המכ ונאצמ השואב
 לע ויה םיעוטגש םילד םילהואו םיבולע םינבימ
 םהב םיצרושש םיצוק לש רעי הסוכמ ,תיעלס העבג

 !םיהלא דחפ — םישחנו םיברקע

 תוחפשמ 2 ,ףכית ונלביק תראפתל וננוכיש תא
 .עורק דחא להואב (קוור) םומירפו

 ¬חמו םינכשהמ תוירי ונילע ורטמוה הליל הליל
 תוירי לש הרקמבש היה לבוקמ .היה אל דוע הס
 םקוהש םינבא-לג ירוחאמ המדאה לע םיבכוש ונייה

 ...ררוצה יפל שא םיבישמ םירמושהו םייתניב

 םירקיה םירבחה תא ינא ריכזמ ןוגיבו רעצב
 ץמואהו זועה םהל היה אל רשא ,םישודקהו םירוהטה

 .תיצולחה־המשגהה ךרדב תכלל
 דחיה הרייעה .קסנולפב רעונה תשרפ המת ךכ

 .דוע הנניא ונלש תמסרופמה תינויצה־תיד

 ! חצנל •ןירב םרכז יהי
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 ינימש רעש

 תודסומ
 רוביצ
 ךוניח
 תוברתו





 .ףלח קחצי

 דרניחו תוברת תודסומ
 יכ ףאו .הנש םיעבראמ הלעמל ינפל הז היה
 קסנולפ ,הפי תא יל הרוכז ,ונתאמ םימיה םיקוחר

 םיטרפ םנמא וחכשנ םינמזה תופילחב .ונלש תירבעה
 דע ונתוא םיוולמ םדוע םירבדה ירקיע ךא ׳םיבר

 .הזה םויה

 םיטעמ קר .םיקוחר םימימ םה םיכורב תוגורכז
 ילעפמל סנואמו םחוכמ ונתנש הלאמ םיטעמ ,ורתונ

 .קסנולפ ונריעב תירבעה תוברתהו ךוניחה

 .היהש הממ רעזמ טעמ הנרפסתו תודבועה הנאבת

 יתנווכתה הב ׳1921 תנשב ,ןילרבל יתעיסנ ינפל
 הארוהב םייוסמ ןמז קרפ יתדבע ,דמללו דומלל
 ירומו יחא תלהנהבש ,קסנולפב דיחיה ירבעה ס״היבב

 שדוק ויה וייח ימי לכש ,ל״ז עשוהי ,רקיהו לוגדה
 יניינע לכלו תירבעה תוברתהו תירבעה הפשה תצפהל

 .תינויצה העונתה

 .תותיכ עברא זא םייק הז רפס־תיב

 ,תינלופה הפשב וב ודמלנ םיינוליחה תועוצקמה

 הלכשהל ןוירטסינימה םעטמ ורשואש םירומ ידי־לע
 ויהש םירומ ודמיל םיירבעה תועוצקמה תא .השראווב
 ¬יניבו ,בר יגוגדפ רשוכ ילעבו םימכח־ידימלתכ םיעודי

 הפשב יקב ,ןייוצמ הרומ היהש ,עשוהי יחא םג םה
 .ךוניחה הדשב קתו לעבו דומלתבו תירבעה

 -תיבב ,רדחב היה ל״ז עשוהי לש ןושארה וכוניח

 לבא •הדמול תבישיב דומיל תונש שולשו שרדמה
 ,יל עודיש המכ דע .םלתשהלו דומלל ףיסוה כ״חא םג
 -תדועת גישהו הרומכ הניחבל םהה םימיב ןנוכתה

 .ןילופב יסורה ןוטלשה םעטמ הארוה

 תא ל״נה ס״היבב תותיכה תחאב יתירוה יכונא
 ־לה" רפסה י״פע) תירבע ,הדגאו ך״נת :תועוצקמה

 התיכה ידימלת .תוליפתו קודקד ,(ג״לש תאמ "ווש

 .ארמגו הנשמ םג ודמל ההובגה

 דע רקובב 8 העשמ םוי םוי ומייקתה םידומילה

 11 דע 10.30־מ העש יצח לש הקספהב ,צ״החא 3

 .דומיל־תעש לכ רחא תונטק תוקספהל טרפ ,צ״הנפל

 ¬פהב וקיפסה ס״היב תברקב וררוגתהש םידימלתה

 הלא !םבל תא דועסל ,םהיתבל ץורל הלודגה .,קס

 לכוא םהמע ואיבה ם״היבמ קוחר היה םהירוגמ־םוקמש

 דחוימב ודמעוהש תונחלוש דיל.,ןורדסמב ודעסו.תיבהמ

 .וז הרטמל
 ¬בעל םירומכ הז ס״יבב ושמיש םינוש ןמז־יקרפב

 ¬מאב תעכ) ןמפלק לבייל :תודהיה ידומיל לכלו ",ר

 דוד ,(ביבא־לתב יח) גרבנזור ריאמ לאיחי ,(הקיר
 הליב !עשוהי יחא לש ותב ,ל״ז לחרו ןייטשפרש
 הפוקתב וב הדמיל ,(דנאלוהב תעכ) קצולפמ ןמרסאו
 .םייללכה תועוצקמה תאו תינלופה הפשה תא תמייוסמ

 תירבע רבדל ולדתשה ונלש רפסה־תיב ידימלת לכ
 לע רתי .ס״היב ילתוכל ץוחמ םג םמצע ןיבל םניב
 םיכרצמ תונקל םהירוה י״ע וחלשנש ,םהמ הלא :ןכ
 ,ולא תויונחל קר ונפ ,דועו הביתכ־ירישכמ ,תיבל
 -יתלב השעמ הז היה .תירבע םירבדמ ןהילעבש

 תירבעה ןושלה תצפה לע ותעפשהו ןיטולחל חיכש

 .רתויב תרכינ ,דתיה ריעב היחה

 "רוא" לש תוברתה תולועפ

 ¬ומסה םירעהמו תורייעה ןמ ונריעל אבש ימ לכ

 ונלש תצרמנה הלועפה לשב ,הזע האנק ונב אניק תוכ

 .התורפסו תירבעה הפשה תצפהל

 תוברת תולועפ ושענ 20—14 ליגב רעונה ברקב

 .ונריעב ןמז ותוא םימייק ויהש םינוגראב תודחוימ
 יבחרו הפיה "רוא" םלואב םג ומייוק ןהמ תובר
 ,גינפרבליז אבא ׳ר תיבב ׳הקסוטלופ בוחרבש םיידיה

 הבו ,האנ הירפס םג התיה םש .חמצ לש ונתח
 .תיסורו תינלופ ,שידיי ,תירבעב הלאשהל םיבר םירפס

 םימי עובש לכ :תונרותב ,תופילח ודבע םינרפסה

 .םירחא םיבדנתמ םינרפס ינש —

 ברעה־תועשב ,םוקמב םג אורקל ולכי םירבחה
 תופשב ןויעל םינותע םג םוקמב ויה .ךכל ודעונש

 .תונוש
 ,ייחב הנושארה ,יתאצרה תא רכוז ינא דוע
 היה ימצעל יתרחבש אשונה ."רוא" םלואב יתיצרהש
 — הפשו הירוטסיה ,הירוטירט :״המואה תוהמ״ —

 םלואה .היח המוא תתתשומ םהילעש תודוסיה תשולש
 הדער .םעפנו שגרנ יכונאו "דפל הפמ אלמ היה
 אתמיאמו תושגרתהמ דיסכ וריווחה ינפו ינתזחא

 .ארוביצד
 הטושפ תירבע הפשבו תירלופופ האצרה תאז ,דתיה

 .רתויב
 הז היהו (יל ורמא ךכ) הלמ לכ וניבה םיעמושה

 •םהה םימיב ןטק אל גשיה

 :ויה "דוא״ב םיעובקה םימאונהו םיצרמה ןיב

 ־ראש לעבו ליכשמ םדא ,ל״ז ןייטשלקניפ לבייל
 ירחוש לכל תובורמה ויתועידימו ונורשכמ ןתנש ,חור



 (1934) ותייערו ףלח קחצי —זכרמב .ףלח קחצי לש רפסה־תיב

 ולעפתה םיברש .חונמה יחא ׳עשוהי ;תעדו תוברת
 ;התורפסבו תירבעה ןושלב תגלפומה ותואיקבמ דואמ
 תוניינעמה ויתואצרהב ןייטצהש ,ל״ז רדורב והיתתמ

 .בר ינוגריא רשוכב םגו תופלאמהו

 .ינממ וחכשנ םהיתומשש ׳םירחא דוע ויה םדבלמ
 םלואב ונמייקש ,דואמ הבושח ,הלועפ ןויצל היואר

 :״רוא״
 םיאיקבו תירבע יעדוי םלוכ ׳םירוחב רשע השמחכ
 םגהנמ תא שדחל וטילחה ׳תיללכהו תירבעה תורפסב
 םיימעפ ,ארמג ףד דומילל דעומ ועבקו םהירוענ ימימ
 םהרבא לש םתכרדהב ׳רקובב 8—6 תועשב עובשב
 שישקה ויחא ,הדסיימו ונריעב יחרזמה שאר ,ץרג
 ץחטבה רשו הלשממה שאר ׳ןוירוג־ןב דוד רמ לש

 .ל״ז רקוצ ריאמו ,א״לבי לארשיב

 תומלואל ותריד תא "רוא" רקע ןמז רחאל
 ,יאבונאכי׳צה בוחרב םיובנירג תיב — רתוי םיחוורמ
 הרבג דוע םשו — ואטלפ תחפשמ לש התיב לומ

 .הבחרתהו ונתלועפ
 םשב "רוא" םשה םג ףלחוה םימיה תצורמב
 .ונתדובע יכרד תא רתוי ,הארנכ ,םלהש ,"תוברת"

 ¬רתה ונתלועפל זכרמ תויהל ךפה "תוברת" תיב
 .קלח הב ולטנ םירבחה .יבוטו תינויצהו תיתוב

 סנכנ (לארשיב םויכ) ןייטשלקניפ ריאמ םג
 םויכ) ץיבקשורג לבייל .דעווה רבחכ הלועפל זא
 ¬רתה ונתדובעל דואמ רוסמו ליעפ היה (לארשיב
 חונו עונצ רוחב — ל״ז ואטלפ ה׳צניסו תיתוב
 יניינעב לופיטה תא ומצע לע לטנ ,תוירבל דואמ

 .דועו י״הק ,ל״קק

 תוזחמ המכ ,ינוריעה ןורטאיתב ,ונגצה אוהה ןמזב
 תא רידחהל המגמ ךותמ ,תירבעב םידוהיה ייתמ

 .ונריע יבשות ןיב התורפסו תירבעה הפשה

 תומלתשהל םיגוח

 ¬שהל םירועיש ונמייק םיירהצה*ירחא תבש ידמ

 תוריעצל — (םינורחא םיאיבנב קר) ד״נתב תומלת
 .תקפסמ הדימב תירבעה הפשב וטלש רבכש םיריעצלו
 וחיכוהו תועיבקב םהב ופתתשה ךרעב שיא םיעבראכ

 .הז_ עוצקמ דומילב הבר תומדקתהו תוניינעתה
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 ,חונמה יחא עשוהי :ויה הלאה םירועישה יגהונ
 בתוכו ביוט המלש ׳ץיבונמחנ השמ ,ןמפלק לבייל

 .ולא תורוש

 םיגוח ינש דוע ריעב ומקוה יתכרדהבו יתמזיב
 דומילל דחאה :22—18 ליגב ,םיריעצו תוריעצ לש
 םיקרפ תרכהל — ינשה ,תירוקמה תירבעה תורפסה

 .תיללכה תורפסהמ םירחבנ

 תשרפ לע" לע רקיעב ונבכעתה ןושארה גוחב
 קילאיב לש הזורפהו הרישה לע ,ע״החא לש "םיכרד
 תוידוסיב ונקסע ינשה גוחב .גרבראייפ .ז.מ יבתכ לעו
 האירקב ןכו יודרונ .מ לש "םיסכודאראפ״ב הדמתהבו
 תאצוהב זא ועיפוהש ׳תיללכה תורפסהמ םימוגרתב

 .לביטש
 לש םייטרפה םהיתבב וכרענ הלאה םירועישה

 .רבח 25־כ הנמ םהמ דחא לכש ,םיגוחה יפתתשמ
 .תדדונ הטיסרבינוא ןיעמ וז ,דתיה

 "םידלי ־ךוניח" ם״היכ

 תארוהל ס״יב חתפנ תוינעה תובכשהמ םידליל םג
 ."םידלי ךוניח" םשב ,תודהיה ידומילו תירבעה הפשה
 םויכ אצמנש ,דנפלג םוחנ היה הז ס״יב לש ולהנמ
 ויתכרדהש ׳קביר השמ רמ ויה וב םירומה ,הקירמאב
 רטפנש ,ןייטשפרש דודו הארוהב וידעצ תישארב

 .הקירמאב ,ךרעב ,(1952) ב״ישת תנשב

 לכב המח החורא םג ולביק הז ס״יב ידימלת
 .ףרוחה תומיל םימח םישובלמ םג םימעפלו םניח םוי
 ןרהא רמ היה הז רפס־תיבל ירקיעה גאודה
 ןמז ותואב קרש ,עדונ םייניש אפור ,ל״ז ןמברג
 זאמו ידוהיה רוביצה יקסעב ןיינע תולגל לחה
 רדיל הרהמ דע הנמתנ םג אוה .בל לכב םהל רסמתה
 חפק .בר ןומיא וב ןתנ רוביצה יכ ,הליהקה דעו
 תומלשב השע — תושעל חיטבה רשא לכו היה

 .תונקיידבו
 ןרוקרקוצ השמ רמ שמיש הז ם״יב ריכזמכ

 .דסומב היחה חורה היה םג אוהו (ינגד)
 ,תירבעל ברע־ירועיש םג וכרענ "תוברת" םלואב
 םידימלתה .רכש תרומת ,ינאו עשוהי ,ונדמיל םהב

 .דומיל־רכש םולשתמ םיררחושמ ויה

 "ןויצ ינכ״ו "תוברת"

 ,"רובעי אלו קוח" תניחבב הז היהו ,תבש־ליל לכב
 םיאשונ לע ,ר״תיב ירבח ינפל 7.30—6 תועשב יתיצרה
 וליאו ,הלכשהה תפוקתמ םינוש םישיא לעו םייתורפס
 .ריעצה רמושה ירבח ינפל יתיצרה — 9—7.30 תועשב
 ןכש ׳הצרא ימ ינפב הנימ אקפנ ללכ יל היה אלו
 תרדחה :יניע דגנ הדמע הדיחיו תחא הרטמ קר
 לככ םיבחר םיגוחב תירבע הלכשהו תירבעה ןושלה

 .רשפאה

 1929 .(\) רקינר־צ .א .א דות לש ותעיסנל ,קסנולפב ״ברע ירועיש״ תדוגא
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 דעו ירבח ןיב תועד יקוליח ועלגתנ דחא םוי
 רעשמ ינא — הלועפה תינכותל עגונב ״תוברת״
 — םייגולואידיא תועד־יקוליח הלא ויה יכ ,ימצעל
 "תוברת" :תונחמ יתשל גוליפה אב ךכמ האצותכו
 ־י׳צה בוחרב םתרידב וראשנ םינושארה ."ןויצ ינב״ו

 .הקצולפ בוחרב ונכתשה "ןויצ ינב״ו ,יאבונאכ
 ריאמ ודמע "תוברת" לש דעווה ירבח שארב

 .דועו ןהכ הל׳הקבר ׳ןייטשלקניפ

 תיזכרמ תוישיא זא רבכ היה וייטשלקניפ ריאמ
 םלועבו ללכב םלועב שחרתמה לכל היה רע .קסנולפב
 שידייב קר הליחת ,דסחב הצרמו םאונ ;טרפב ידוהיה
 ¬פסו ־תירבעה הפשה תא .תירבעה הפשב םג ב״חאו
 .הריתי הדיקשב ומצעב דמל ,יל עודיש המכ דע ,התור
 ¬וציחב םג .ירבעה קודקדה דומיל לע דקש רקיעב
 יניעב דובכ לש שגר ררוע תחפוטמהו האנה ותוינ

 .ויאור לכ
 ,ל״ז ןייטשלקניפ.לבייל :ודמע ךויצ ינב״.שארב
 ,תיללכהו תירבעה תורפסב תועידי שודגו אלמ םדא
 הקומע העידי תיללכהו תירבעה הפשה תא עדי אוה
 ,הרבסה רשוכב רתויב ןייטצה אל. לבא ,תידוסיו
 ־בר םאונו בהלנ ירבעו ינויצ ,ל״ז רדורב והיתתמ
 ¬חאה ינש תא .ל״ז ץיבורוהו הקר׳צ לשרה ,ןורשכ

 .טעמ ךא יתרכה םינור

 םוימ ולדג תודוגאה יתש ןיב האנקהו תורחתהה
 תעדו המכח התברה וז םימכחו םירפוס תאנק .םויל

 .קסנולפב תינדקש תוליעפו

 -דומיל "ןויצ ינב״ב םידמולה רפסמ יכ ןייצל שי

 הרבסה תולועפ ובר ןכו ,דואמ בר היה םיברעב עבק
 .הז ןוגרא ירבחל תוברתו

 תולועפ :וירמש לע טקש אל "תוברת" דעו םג
 הרוצבו םיבחר םידממב םש ושענ תוינוגבר תוברת

 .דואמ האנ
 .ונתדובעב "בהזה תפוקת" תאז התיה

 "ןויצ תונב"

 ןיעמ ,ךויצ תונב" :שדח ןוגרא דלונ ןמז רחאל
 ."ןויצ ינב" דגנכ רזע

 ,תוברתל תודרפנ תולועפ םג ומייק ךויצ תונב"
 .תובורק םיתעל יתפתתשה ןהבו

 םויב הז היה .ןהינפב יתואצרהמ תחא ינרוכז
 .ס״היבמ יבוש רחאל תורופס תועש ,רצקה יששה

 תורנ תקלדהל ןחלושה לע ודמע רבכ תוטומפה
 .הכלמה תבש ינפ תלבקל ןכומ יכונאו ,תבש לש
 ־ומ תיבמ םאילוק ה׳צ׳הרש יתיבב ועיפוה םואתפ
 (קצולפמ בל הינוס לש התוחא)וקנאב תרבגהו יקסניש
 םייקתת תבש־ליל ותואב יכ ,תוטשפב יל ועידוהו ,ל״ז
 דציכ :יתעתפוה .הקסנודז בוחרבש ,ןנודעומב יתאצרה

 י האצרהה ינפל תורופס תועש ךכ לע יל עידוהל רשפא
 תחא לכש רחאמ ,הנבה־יא ןאכ הלפנ יכ ררבוה
 העידוה רבכ התרבחש הבשח יתיבל ונמדזנש תורבחהמ

 .ךכ לע יל
 בישהל יתלוכי ׳יכו .אובל יתחטבה הרירב תילב
 תורבחה לכל רבכ ועידוהש רחאל ,םקיר ןהינפ

 ?יתאצרה לע

 אשונה לע רפסמ םימעפ יתיצרה ברע ותואמ
 ."ךליאו ■ך״נתה תפוקתמ תורוביג םישנ"

 :בר ןמז ,ינובאדל ׳ךשמנ אל הז הלועפ־ףותיש
 וניתולועפ לע "הריפצה״ב הבתכ יתמסרפ ןמז ותואב
 לע םג — ראשה׳ ןיבו ,ךוניחהו תוברתה םוחתב
 ןוגראה" :יתוריעה הבתכה םויסב .ונריעב ״ןויצ תונב״
 ןיאו תווהתה לש בצמב ןיידע־ אצמנ ׳ןויצ •תונב,
 ונתעונת יבגל תיתימאה ותרוצ אהת המ תעדל
 ןנומיאו וניניב םולשה תא הרפה וז הקסיפ ."אבהל

 .רערעתנ יב

 ןבידוהי םידליל יללכ ם״יב

 תנשב ,יתרזח ןילרבב יתוהש תונש שולש רחאל
 ,יתדלומ ריע ,קסנולפל ,1924

 הפשה דומיל תא רידחהל :התיה יתגאד תישאר
 הלעמל ודמל ובש ,יתלשממה יללכה ס״היבל תירבעה
 ,ולהנתה הז ס״יבב םידומילה .םידוהי םידימלת 500־מ

 יכונאו ,תינלופה תוברתהו ןושלה תרהט לע ,ןבומכ
 .תירבע םדמלל דציכ םיכרד שפחמ

 ¬שמב יכ ,הינשה תרמשמב ודמל םידוהיה םידליה
 ודמל ,םירהצב 1 דע 8 העשמ ,הנושארה תרמ
 לע םיסופת ויה תותיכה ירדח לכו םינלופה םידליה

 .םהידי

 יכ ,הז ם״יבל ונידלי וכלה שממ תושפנ תנכסב
 םיכמו בראמ םהל םימש ויה םינלופה םידימלתה
 המ לכבו םינבאב ,תולקמב תוירזכא תוכמ םתוא
 םתאצב םגו .וז "שדוק תמחלמ״ל שארמ םהל וניכהש
 תאש רתיב דוע תינשנו תרזוח התיה ס״היבמ ברעב

 .םיינחמה ויב הכרעמה

 םהילע וכתינש תוכמה תא ונידלי וגפס בר ןמז
 בישהלו ןגראתהל וטילחה טאל טאל ךא ,תודגנתה אלל
 םיעוצפ רבכ ויה זאו .םהילע םילפנתמה לע המחלמ

 ...םידדצה ינשמ
 הנש התוא .ךרעב 193.9 תנשל דע ךשמנ הז בצמ
 םידליל דחוימ רפס״תיבל לודג םירוגמדייגב רשכוה
 להנמ ,ל״ז הדוגישפ הלואל תודוה הז לכו ,םידוהיה
 ראשלו היריעה שאר ןגס ׳ל״ז רצינש גילזל ,דפסה-תיב

 .אוהה ןמזב םידוהיה תינוריעה הצעומה ירבח

 רוסמהו קיתווה ינויצה גאד הז ס״יבל הבר הגאד
 ויבא ,ל״ז ןירג רודגיבא רמ ד״ועה ,ושפנ טהל לכב
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 הניחבמ ומויק לועב אשנ רשא ,ןוירוג־ןב דוד רמ לש
 ¬ילהו ךוניחה ךלהמ לע הריתי הדיקש דקשו תינחור

 .הצרא ותולע םרט ךשוממ ןמז ,וב םידומ

 יכוניח דסומל ןורטפ ןיעכ ריעב עודי היה אוה
 ¬ומהו םירוהה תופיסא לכב ףתתשה ,הז תובישח בר

 ויתוצעו ותכרדה יפ לעו םירבדמה שאר היה ,םיר
 זאד חקפמה וליפא .ם״היב יניינע וקשנ תוישעמה
 ןורתפב ךרוצה תעב וב ךלמנ היה הלשממה םעטמ

 .הז ס״יבל תועגונה תויעב המכ
 רמ בשחנ היה ,יל תורוכזש םינשה לכ ךשמב
 םינויצה יקיתוומ דחאכ קר אל ל״ז ןירג רודגיבא

 קסנולפב תינויצה העונתה ינקסע שארכ אלא ,ריעב
 .רבד טעמכ השענ אל הליעפה ותרזעו ותמכסה ילבו
 ונריעב ידוהיה רוביצה ייחבש םיניינעה לכב
 היה ותיבו אילפהל ימאנידו רע סחי הליג תונויצבו
 .םהה םימיב ,םינויצ יחרפלו םימכח ידימלתל דעו־תיב

 רייאב ב״כב רטפנו 1925 תנשב הצרא הלע אוה
 .ביבא־לתב (13.5.42) ב״שת

 יאצוי םלוכ טעמכ ,הז ס״יבב תורומהו םירומה
 ,תונויצו תודהי יניינעמ םיקוחר םבורב ויה ,קצולפ
 לש ותייער כ״חא) ל״ז בל הינוס :ןהמ תודחאל טרפ
 לש ותב ,ןירג (לדנייש) הניבס ,(רדורב והיתתמ
 יתייערו (קצולפמ ן׳צשרייפ הרומל האשינ)ןירג םהרבא
 .(תימלושל המש תא התניש לארשיב) ץיבוקשרה הלאס

 ,קסנולפב יללכה ם״היב להנמ ,ל״ז הדוגישפ .רלוא
 םיידוהיה םיניינעה יפלכ האנו יבויח םחי הלגמ היה
 .ךוניח יניינעב םג יוטיב ידיל אב הז םחיו ריעב
 ןתנ ,(לארשיב תעכ) — קחצי — י׳זא ,דיחיה ונבל
 לכו תירבע עדייש דכל דרח היהו ידוהי ךוניח

 .ללכב תודהיל עגונה

 ־גהבש רפסהדויב לש םירוהה דעו תולדתשהב
 דמלל יתלשממה יזוחמה חקפמה יל השריה ,ותלה
 ,תירבעה הפשה תא הז ם״יבב ורקיבש םידימלתה תא
 הפשב תידוהי תד דומיל םוקמב ,ך״נתו הירוטסיה
 דומיל יכ ,ךורע ויאל בר גשיה הז היה .תינלופה
 .תינויצה העונתל חוטב חתפ זא הוויה תירבעה הפשה

 ,יאקסנולפה ריעצה .בר ןמז הכשמנ אל וז הלועפ ךא
 רפסה־יתבב תד־ירומל רנימסה רגוב ,יקסננזופ לאכימ
 תדל הרומכ לבקתנ ,םיידוהי םידליל םייתלשממה

 .היהשכ תויהל בש לכהו הז ס״יבל תינלופה הפשב

 ליבשב יתחתפש דע ,ישפנל עוגרמ יתאצמ אל
 םידחוימ םיסרוק יתלשממה ס״היב ידימלתמ רכינ קלח

 .ךרעב תותיכ עבראב ,םיברעב תירבעל

 ובש ,ירבע ס״יב חותפל זא התיה ישפנ תאשמ
 .תירבעב תועוצקמה לכ ודמליי

 רבד לולע אמש ,ששחמ ןכ תושעלמ יתענמנ
 ,חונמה עשוהי יחא לש ורפס־תיב םויקב עוגפל הז

 הדוגישפ הרוא להנמה סט יללכה רפסה־תיב

 42* קסנול© רפס
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 שממל יב וריצפהו ילא ונפ םיבר םירוה יכ םא
 .םתרזעב הז ןויער

 םע דחי דובעל יתסנכנ םיבר םילוקיש רחאל
 ,אבא) תיבב רוכבה היה אוה .ורפס־תיבב עשוהי יחא
 ינממ לודגו (דואמ ריעצ ליגב רטפנ ,ל״ז הילדג ׳ר
 בא לשכ — היה ילא וסחיו רכינ םינש רפסמב
 דחי םיארוק ,דחי םילייטמ ונייה .דחאכ רבחו חאו
 .ודי ךותמ השמ אל ידיו ׳היגוגדפבו היגולוכיספב רפס

 "תוברת" ס״היב חתפנ

 ¬עתהו "תוברת" ס״יב ונריעב חתפנ ןמז ותואב
 ,םמצע םירוההו םירוהה דעו דצמ ,הז ס״יבל הלומ
 זעהש ימ .דואמ הבר ,דתיה ,וב םיניינועמ ויהש
 ־ידוהיה ןיינעל בייואכ זרכוה ,הז שדח דסומל דגנתהל

 .ימואלה
 רפסה־תיב תודוסי תא ,ןבומכ ,רערע הז רבד
 -יבבוחו תירבע ירבוד לש םלש רוד םיקהש ,ונלש
 ¬לתמ םיברש רחאל ,םיאלפ תדרל ליחתה התעו ,ןויצ

 ."תוברת" ם״היבל ורבע וידימ

 ,יתצלאנ תונוש תויביטקייבוס תוביסמו וז הביסמ
 ,יחא לש ורפס־תיבב יתדובעמ שורפל ,ברה ירעצל

 .רקי לכמ יל רקי היהש

 יתחתפ השראווב הלכשהל ןוירטסינימה תושרב
 ¬ומיללו תירבעל ילשמ יטרפ ס״יב ,1929 תנש יהלשב
 חקפמה םע תונכשב ,הקסוטלופ בוחרב ,םייללכ םיד

 .האלמה ותמכסהבו זאד

 ןיינבל הז ירפס־תיב רבעוה ךרעב 1930 תנשב
 תיבב ,הקצולפ בוחרב וז הרטמל דחוימב הנבנש

 .לישנה תחפשמ
 ושארב .ותמקהב ידיב תובר עייס ליעפ םירוה דעו
 לבייל ,יסיגו ,ןירג תיבמ ,ןייטשנקנרפ היבצ הדמע

 .ותיינבב םיצמאמ הברה עיקשה ,רלפדלוג

 יטרפ ירבע םידלי־ןג

 ־ןג ,םירוהה תשירד יפל ׳םקוה ,דמ־ןמז רובעכ
 .ירפסדויב דיל םידלי

 םידלי רפסמ םשרנ ,םיברב רבדה םוסריפ רחאל
 .רתלאל ןגה לש ותחיתפ קידצהש

 ,רויד :ןוגכ ,ךכל תושורדה תונכהה לכ םויס םע
 סקטבו ראפ בורב ןגה חתפנ ,םיאתמ דויצו טוהיר
 .םינמזומ םיחרואו םירוהה תופתתשהב דואמ יגיגח
 ,ןמלגיפש־הלד׳צרייווז הרש המלעה התנמתנ תננגכ

 תעכ) השראווב "תוברת" תוננגל שרדמ־תיב תרגוב
 לש התדובע .(הבגנ ץוביקב תאצמנו האושנ איה
 רובעכו ללכה ןמ תאצוי החלצהב הרתכוה וז תננג
 ישפוחה רובידה תא םידליה םמצעל ולגיס רצק ןמז

 .םיירבע םיריש ורשו תירבעה הפשב

 ופתתשה ,ןגה םויק לש םידחא םישדח רחא
 התוא לש הכונח־ףשנ תינכת עוציבב הלאה םידליה
 תשרפ לע ורפיס :תירבעה הפשה תרהט לע הנש
 דבועש ,אמויד יניינעמ הזחמ וגיצה ,ומלקיד ,גחה

 .דועו הכונח־יריש ורשו הז ליגל דחוימב

 "םידלי ךוניח" ס״היבב םירענ תתיכ



 331 ךוניחו תוברת תודסומ / ףלח קחצי

 הז ףשנב וחכנש םיחרואהו םירוהה תולעפתה ,
 הצלאנ םירוהה לכ רעצלו ירעצל .דואמ הבר התיה
 ¬ובעמ שורפל ,קסנולפב זא הדיחיה תכמסומה ,תננגה
 םניאש םימעטמ םידומילה־תנש םויס ינפל ןגב התד
 דצמ העפשה דכל המרג ילוא) .רוריבב יל םיעודי

 (."תוברת" זכרמ

 ־ןג רגסנ ׳התדובעמ הרש לש התשירפ רחא
 .ונריעב ןורחאהו ןושארה םידליה

 םיכרהו ׳א התיכל יתפריצ םידליבש םישישקה תא
 ¬ילה תנשל דע התיבה ׳הרירב תילב ,וחלשנ םהבש

 .השדח ׳א התיכ התפית שכ ,האבה םידומ

 "תירבע הלוכסא" ס״היכ

 םשוה שגדהו דואמ תנווגמ .דתיה םידומילה תינכת
 תסמונמהו הבוטה םתוגהנתה לעו םידליה דוניח לע
 בותכה תא םייקל ידכ ,ס״היב ילתוכל ץוחמ םג

 ."הרותל ץרא־ךרד המדק"

 ¬ילח :הדיחא תשובלת ושבל םידימלתהו תודימלתה

 ,דחוימ עבוכו תח יפלכ ןבל ןוראווצ םע הלוחכ הפ
 .(תירבע הלוכסא) ע — א — ס״היב למסב טשוקש

 ידי-לע ןכוהש ,ךורא טומ :ם״היבל היה לגד םג
 טומה שארבו ,ןמרקב ןמלק ,רבעשל ידימלתמ דחא
 וילעמו ,הקירבמ תשוחנ יושע ךראומ רודכ ססונתה
 ךרדה תא ריאהל הנטק למשח תרונ ובו דוד ןגמ —
 לכ דובכל ברעב וכרענש םילויט וא הכולהת תעשב

 .בושח ימואל ערואמ

 למסו דוד־ןגמה תמקרו לגדה לש ישמה תעירי
 יתדימלת לש תבשחמ־תכאלמ .דתיה ,הילעש ם״חיב
 .(לארשיב היחו האושנ) אביר הקבר המלעה ,תרגובמה

 ויתויעבב ןוידל תופוכת סנכתמ היה םירוהה דעו
 תא יתנמיז הדיקפל הדיקפמ .דסומה לש תופטושה
 ךוניח לע םתא חחושל ידכ ,תופיסאל םירוהה לכ

 .טרפב תיבב םהילא םסחי לעו ללכב םהידלי

 דימלת לכ תיבב תופוכת רקבל םג גהונ יתייה
 םירוהה םע םיקודה םירשק תרישק םשל ,דימלתו
 תיבב ידימלת לש םתוגהנתה ירחא בורקמ בוקעל ידכו

 .בוחרבו

 םיידוסי םינחבימ וכרענ םידומילה־תנש לכ םויסל
 ־דקתה לע תודועת ולביק םידליהו התיכו התיכ לכב
 ץיקה תשפוח .תוגהנתהבו ןויקינב ,םידומילב םתומ
 ,(!םירוהה לש םנוצר היה הז) דחא שדוח קר הכשמנ

 .םידומילהמ ידמ ךשוממ ןמז ולטבתי אל םידליהש ידכ

 תימלוש ,יתייער תא חבשל דחוימב ןייצל יל השרוי
 הצרממ ׳החורמ הליצאהש ,(קצולפמ ץיבוקשרה אלאס)
 -תיבב הדובעה ךלהמ לע יגוגדפה הנורשכמו ברה
 המצע איה יכ םא ותוחתפתהל הברה המרתו ירפס
 ,םאכ ,יללכה ס״היבב הרומכ םהה םימיב השק הדבע

 .רכו תיב־תרקעכ

 ףלח ןעשוהי לש ס״היב רגסנ

 "תוברת" :הלא רפס־יתב ינש יכ וילאמ ןבומ
 ,חונמה עשוהי יחא לש ורפס־תיב ירכועב ויה ילשו
 .ויתונתשכו ויתוחוכ ׳ויתונש בטימ תא וב עיקשהש
 חינה רשא ,הז בושח יצולח דסומ ךעד טאל טאל
 ¬בעה הפשה דומיללו ימואל־ידוהי ךוניחל תודוסיה תא
 1932 תנשב ירמגל רגסנש דע ,ונריעב התורפסו תיר

 .ךרעב

 דורגושיו הרייעל ותריד תא קיתעהל זא ץלאנ יחא
 ,קסנולפל הבורקה ,(בולוקוס םוחנ לש ותדלומ ריע)

 .הבר החלצהב םיברב הרות ץיברהל ףיסוה םשו

 .1934 תנש — הנהו

 ןיא .תיצאנה הינמרגמ תועיגמ תודירחמ תועומש
 תורחא תוצראב םגו ."ץנה ינרפצב" ונל הווקת דוע

 .םודרג ונל תאה לכ .ונייח תודוסי םיטטומתמ

 דוע תבשל ףיסונ יכ עצב־המ :יבלב יתרמא
 ?הלוגב

 ילש יתיבל הגאדה םג יב הרבג העש התוא
 םושב יתיצר אלש ׳הילדג ,דיחיה ינב לש וכוניחלו

 .האנשו רכנ ייח לש הריוואב ךנחתיו לדגי יכ ןפוא

 שדח קרפ חותפלו הצרא תולעל זא יתטלחה
 .תובא־תמדא לע ייח רפסב

 ¬יבו השראווב "יאניתשלפה דרשמ״ל יאשחב יתינפ
 .יתיב ינב ליבשבו יליבשב "טקיפיטרס" יתשק

 .1934 תנש תישארב הז היה

 לארשי־ץראל םילוע

 לכו ריעב רהמ שיח עדונ הצרא יתיילע רבד
 ."וזכ תוטש" תושעלמ ינאינהל וסינ ךכ לע ועמשש הלא

 .םתושרל יתרבעה :יוציפ יתתנ ידימלת ירוהל
 םהל יתחטבהו ודויצ לכ לע ס״היב תא ,ףסכ ןיא םניח
 הכרענש הדירפהדופיסאב ."הנבי" ס״היתב תשרמ םירומ
 ,םהמ םג יתעבתו ידעצל םיעינמה תא םהל יתרבסה
 וליצמ ינומכ םה םג ושעיש ,םהינפל שממ יתננחתה

 .םהידלי תאו םמצע תא



 המייקתנ קסנולפמ יתאצ ינפל ןורחאה ברעב
 העשמ הכשמנש ׳םירוהה דעו םע הנורחאה הבישיה
 םג יתרסמ הז דמעמבו ׳הלילב 3 העשה דע ברעב 8

 .ל״ז רצינש גילז ׳ר ׳דעווה רדיל ס״היב לגד תא
 גח ינפל םימי השיש ,1934 סראמ שדוחב 26־ב
 ףוחל דיחיה וננבו יתייער םע םולשב יתעגה ,חספה

 ."הינולופ" הינאב ,ופי

 ירומו יחא ,עשוהי םג אב רפסמ םישדח רובעכ
 .ל״ז (הדור) תור ותייער םע ׳רקיה

 (1952) א״ישת רדאב ׳טב רטפנ ל״ז עשוהי
 .(1953) ב״ישת באב ה״כב תור ותייערו

 םג .ולצנ םיטעמ קר .ברחנ ןילופב לארשי תיב
 ,ןאכ ונתא םייח םהמו םיטעמ וראשנ קסנולפ ינבמ

 תונוש תוצופתב םייורש םהמו ,תישפוחה לארשיב
 .לבת יבחרב

 םירומשה רבעה תונורכז םה דואמ םיבר ךא
 .ונבלב



 שימלח .מ

 רפסה־תיב
 .תירבעה ןושלה םע קסנולפל הל היה ןשי ןאמור

 םירעב ,הירבחש ,ט״יה האמה ףוסמ "ארזע" תדוגא לע
 רפוסמ ,תירבע םהיניב רבדל רדנ ורדנ ,ו״טו ד״י ינב
 רפסה־יתב לע רפוסמ ןכ .הז רפסב םירחא תומוקמב
 טעמ אל רשא ףלח קחציו עשוהי םיחאה לש םיניוצמה
 הלוצלצ קסנולפ לש היתוצוחב המרב אשינ םהל תודוה

 .היחה תירבעה ןושלה לש

 ירבעה ךוניחה הכיה םרטב דוע היה הז לכ םלוא
 ¬ניבו .ןילופ לש םיידוהיה םיבושייה ראשב קומע שרוש
 הרבג תוימשיטנאה תייעבו תיאמצעה ןילופ המק םיית
 םהינבל דיתע ואר אלש ,םידוהי םירוה םתוא .הפירחהו

 ירבע ךוניח םהל תתל ושקיב ,תימשיטנאה ןילופב
 ־ץראב םייחהו הילעה תארקל םרישכהל ידכ ינויצו
 הפינע תשר ןילופב החתפתהו המק הז עקר לע .לארשי
 *ינג ומק .תירבעה .דתיה םתארוה ןושלש רפס־יתב לש
 וליפאו תויסנמיג ,םיירבע םיידוסי רפס־יתבו םידלי
 ,הז גוסמ רפסה־יתב בור .תוננגלו םירומל םיראנימס

 /,תוברת" תורדתסהב םינגרואמ ויה םיינויצהו םיירבעה
 רבמצדב הכרענ ןילופב הנושארה תיצראה התדיעווש

1922. 

* 

 בחרה ינויצה הנחמה לע תיכוניחה התורעתסהב
 תנשבו קסנולפל ם.ג "תוברת" העיגה ןילופ יבושיי לכב
 ןושארה להנמה .הז םשב רפסהדויב הרייעב םקוה 1929
 םירומה ודילו (וק׳צטסרבמ) ןייטשנורב לאומש היה
 אריפש םירמ ,(ה׳צשוהמ) ץבש ,(יקנירקמ) קז הרופצ
 ־רחא ורבע םהינשו ןייטשנורב םע הנתחתה קסנולפבש)
 ירמוג ויה םירומה לכ .(יבאלופב "תוברת" ס״היבל ךכ
 .קסנולפל ץוחמ ואב םלוכו הנליווב םירומל ראנימסה
 ¬וצקמל םייקלח םירומ םג ויה םיאלמה םירומה דבלמ
 .ב״ויכו תינלופ הירוטסיה ,תינלופל ןוגכ ,םינוש תוע
 ,יאשראווה בוחרב היה רפסה־תיב לש ןושארה ןועמה
 תא םידרוטו םיקיצמ ויה םיבובזהו ,םיזילטיאה דיל
 ןמ קלח קר היה הז ןועמב ךא .םידומילה ןמ םידליה
 בוחרב ,רחא ןועמב ויה תותיכה בור ולאו תותיכה
 יאנת ויה דחי םג תונועמה ינשב .(הי׳זוק) םיזיעה
 וצרפ אלש אוה אלפ ךאו רתויב םידורי האורבתה
 ¬ארב םידימלתה רפסימ .םידליה ןיב תוקבדימ תולחמ
 תותיכה עבשו טעומ היה רפסהדויב לש וידעצ תיש

 "תוברת"

 דימלת םישימחו האמכ — תולילדב ויה תוסלכואמ ובש
 .כ״הםב תותיכה לכב

 תורמשמ ףוליח לח רפסה־תיב םויקל הינשה הנשב
 ידגוב םבורב ויה םישדחה םירומה םג .םירומה ברקב
 ה׳צשוהמ) טילבנזור השמ להנמה :הנליווב ■ראנימסה
 .י .א ,(תובוחרב ןוכית ם״יבב הרומ התע — ןילוובש

 ־צולס הקבר ,(ןאימשואמ) טיק ,(הנליוומ) ׳ץיבוקסוי
 ׳ץיבולאגס ,(השראוומ) רטומלרפ הרש ,קאלוו ,תיק
 ןכ .(ץרוקמ) קינאמלוס ,(יקנירקמ) ןייו ,(הדמולמ)

 .ותשאו רסקוב ןייוצמה הרומה םירוכז

 דעו דמע קסנולפב "תוברת" רפסה־תיב שארב
 ,םירומ ןימזהל ,ביצקתל גואדל היה ודיקפתמש ירוביצ
 תחטבהב תוכורכה תולועפה ראש לכו םידימלת סייגל
 ,ויה הזה ירוביצה דעווב םיליעפה .דסומה לש ומויק
 ר״ויכ בר ןמז שמיש) רדורב והיתתמ :ראשה ןיב
 .הטרוק לאומש ,הדוגישפ רכששי ,ןוסלכימ ךונח ,(דעווה
 ־רכש לע רקיעב היה םסובמ רפסה־תיב ביצקת
 םשל םינוש םילעפמ םג ךרוע היה דעווה ךא ,דומיל
 ,םיפשנ ןוגכ ,דסומה תפוקל תופסונ תוסנכה תגשה
 םירוה םתוא לצא תומורת ףסוא דעווה היה ןבו תוגצה
 ויה ףא ןכש .דומילה-רכש לע ףיסוהל הגישה םדיש
 ומליש אלש ,םיינע־ינב ,םיבר םידימלת רפסה־תיבב
 ןיא .םיטועפ םימוכס קר ומליש וא דומיל־רכש לכ
 דימת היה רפסה־תיב לש יפסכה ובצמש אופיא המית
 םירומה ולביק הבש תחא הנש וליפא .דתיה אלו קוחד

 .םרכש אולמ תא

 ־תיב םויק לש ולוע רקיעבש רמול רשפא ןכאו
 ולהינ םיישקה לכ ףא לע רשא ,םירומה ואשנ רפסה
 ףא ויה םה אלא ,דבלב וז אלו .םרדיסכ םידומילה תא
 תנכה ןוגריא םשל םידומילה רחאלש םנמזמ םיעיקשמ
 לכ םהל ןתינש אלב ,םהידימלת םע תפתושמ םירועיש
 רעונל םג תירבע םידמלמ ויה "תוברת" ירומ .םולשת
 דיצה ,תיתוברתה הלועפב םמצע ופתישו רתוי רגובמה
 תולועפב קלח ולטנ — :ריעב תיללכה תירוביצהו תינ
 םינוש םיאשונ לע תואצרה ועימשה ,ל״קהקה תודעו

 .ב״ויכו רוביצו תוברת תולועפל םתרזע וטישוהו

♦ 

 ,קסנולפב םימיאתמ החראהו ןוכיש יאנת רסוחמ
 אלו לכוא םע רדח ומצעל רוכשל גהונ הרומ לכ היה



 1״ רפסה־תיב

 וליפא וא םיינש הזכ דחא רדחב םיררוגתמ ויה תחא
 .דחיב םירומ השולש

 קסנולפ תא בזע טילבנזור השמ להנמהש רחאל
 רפסה־תיב תלהנמכ ומוקמב האב לארשי־ץראל הלעו
 הרומה םג קסנולפב הרוה זאו בוטקסומ הנשוש הרומה
 .הנדורגב ראנימסה תא םייסש (קדורגיבונמ) קי׳צברק

 :טילבנזור השמ להנמהו הרומה רפסמ

 רפסה־תיב יכינחמ םיבר וכז אל הבאדה הברמל"
 טושפ םיבר .םלוכ ינפ תמגמ התיה וז יכ ףא ,תולעל
 באדת תאז לעו .ררוצה די םתגישהש דע וקיפסה אל
 ¬כומ םידלי הברה םהיניב ויה ירהו ...םימיה לכ ישפנ
 ־לע־ףא .םלוכ תומש תא רכוז יניא בוש התעש ,םירש
 ןוגכ ,םינייטצמה םידימלתה ןמ םידחא דוע רוכזא ןכ־יפ

 .,׳דועו הדוגישפ ,יקסנזל ,רקוצ
 :יחיש־שיא ףיסומו

 ¬ארב ורכינ ,הבורב תינויצ התיהש ,וז הרייעב"
 .תוקזח תויטסינומוק תועפשה םישולשה תונש תיש
 םדיל ךא ,רתוי וא תוחפ הרוגס .דתיה םירומה תרבח
 ןוגכ ,תידוהי היצנגילטניא לש םצמוצמ גוח זכרתה
 ־נייטש ,ולדיש ,רקסנרש ,רקצמ ריאמ ,הטרוק לאומש

 .דועו (השראוומ) טנילפ .מ ,זואה
 םידוקיר דומלל ליחתה קסנולפב רעונהו ןמז היה"
 וסינו םרזה םע וררגנש םירומה ןמ םידחא ואצמנ ףאו

 1928—29 תונשב

 תמעוז ןיעב וז העפות ואר םירומה ראש ךא .דומלל
 םיריעצ ׳תוברת, לש םירומה ויה ןכש .קספנ רבדהו
 ¬ועייל שפנו בלב םירוסמ ויהו ללכ ךרדב םיטסילאידיא
 םה תאז הניחבמ ןכאו .יצולח־ינויצ רוד ךנחל — םד
 דואמ לבח היה ימצע יל .הליעומו הירופ הדובע ושע
 ¬תה יכ" — טילבנזור השמ ןייצמ — ״קסנולפ תא בוזעל

 ."ץראל יתילע 1934 תנשב ךא .ידימלת לא יתרשק

 ־תיבב םירומ לש התיבש וזיא ,דתיה םא ,ויתלאששמ
 :רמא ,ותדובעב םהב לקתנש םיישקה ויה המו רפסה

 ,יתבשח הליחתבש אלא .ללכ ויה אל תותיבש"
 ¬יחה הדובעה ןוגרא אוה רפס־תיב להנמ לש ודיקפת יכ
 ¬נכה ,םירועיש תינכות תנכה ,רפסה־תיב םינפב תיכונ
 ברע־ירועיש ןוגרא ,הדובעה לולסמל םישדח םירומ תס
 ללוכ ידיקפת יכ ,יל ררבתה הרהמ דע םלוא .ב״ויכו
 רוביצ יסחי ,תוסנכהל הגאדה ףאו ביצקתה תנכה םג
 ¬בש השקה דצה ויה הלאו — םירוהה דעו םע םירשקו

 .דיקפת

 — ׳תוברת, ס״היב דילש ןובשחב איבהל שיו״
 לש םינטקה רפסה־יתב ינש םג ויה — .ר .מ ןייצמ
 תיב םג היה םדבלמו ,ףלח קחצי לשו ףלח עשוהי
 תשולש לכמ היה לודגש ,יתלשממה יממעה רפסה
 ,הדוגישפ הלוא להנמה דמע ושארבו םירחאה רפסה־יתב
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 הנק ׳ירחא דמלל אבש ,קי׳צברק הרומה :טרפ דוע״
 -תיבמ תושר לביקש ךכב םידימלתה לצא ומלוע תא
 טרופסה־שרגמב שמתשהל יתלשממה יממעה רפסה

 ."׳תוברת, ידלי לש תולמעתהה ירועישל ודילש

 תררוגתמ ,טרופופר התע) קינטוה הנשוש תרפסמו
 :(הפיחב

 ־תיבמ הרישנ הליחתה ,׳תוברת׳ רפסה־תיב םקשכ"
 ׳ימואלה רמושה׳ב זא יתייה ינא .יללכה יממעה רפסה

 הלומעת ולהינ העונתב ןכש ,דואמ ונל וקיצה םירומה
 ךכ ידיל דע םירבדה ועיגה .׳תוברת, ס״היבל רובעל

 .העונתל ונתוכייתשה לע ללכב ורסא םירומהש

 ,הכורדורב הרומה לש התפטה תא ינא תרכוז"
 םינשב קסנולפ ינויצ שאר ,רדורב והיתתמ לש ותשא
 ,השמ תד ינב םינלופ ונא יכ ונענכשל השקיב רשא ,ןהה

 ...םידוהי אלו

 םיכלוה ונייהו ולאה תופטהל וניעש אל ונא ךא"
 ."ןקב תופצרה תא ףוטשל הבר תובהלתהב

 עטנ בקעי

 תוברתהו ךוניחה תודסומב
 תא ריכזהל ילבמ וז המישרב חותפל לכוא אל
 ¬ורא םייחל לדבייו) ל״ז ףלח עשוהי רקיה יברו ירומ
 ירבעה רפסה־תיב ידסייממ היה רשא (קחצי ויחא םיכ
 רשא ,רוסמהו רקיה ,תוכילהה־םיענ הרומה .הרייעב

 ־קיהו ירבע רפס־תיב םיקהל חילצה וראותי לב םיישקב
 ¬בעה תוברתה ינינפמו הפשה ילילצ תא וידימלתל הנ

 ,התפשו תדלומה תבהאל םיריעצ לש רוד ךניח אוה .תיר
 ולהנתה רשא תוברתה תולועפב ןטק אל היה םקלחש
 לידגה ןטקה ורפס־תיב .האושה חרפ ברע קסנולפב
 הריאה רשא התבהלש יובילו םעה ןושל תאיחהב תושעל

 .םייחב םכרד תא ונתאמ םיבירל

 ,תססותו הרע תינויצ הרייעכ העודי .דתיה קסנולפ

 םשפנ לכב ורסמתה םילוגדהו םיבושחה הישיאמ םיבר
 התאגתה הרייעה .הרבסהו תוברת תולועפל םדואמו
 ־ושה ץתפ דע לעפ רשא "תוברת" ירבעה רפסה-תיבב
 רשא רוסמה םירומה רבחל תודוה הבר החלצהב הא
 םהידימלת בלב שירשהל וחילצה תינדקשה םתדובעב

 .ותוברתו םעה תפש תא
 רפסה־תיבב וכוניח תא לביק ידוהיה רעונה בור
 .ל״ז הדוגישפ ,רלוא רמ היה ולהנמ רשא ינלופה יממעה
 דחוימ ןיינבל ם״היב רבע המחלמה ינפל םינש ,דמכ

 .תורמשמ יתשב וב ודמל םידימלתהו

 דמו הירפס ונכש הקסנודז בוחרבש רצינש תיבב
 םימעפלו רפסו ןותע םיארוק ,םיפסאתמ ויה ובש ,ןודע

 .םינוש םיאשונ לע תואצרה םיעמוש ףא
 ברע ברע םיפסאנ ויה רעונה-תועונת ינודעומב
 תואצרה םיעמוש ,םירש ,םידקור ,ימוקמה רעונה בת
 דבמ הלועפ .הילעל םמצע תא םירישכמו םיכירדמ יפמ
 דוחייב ,תדבועה לארשי־ץרא תוגלפמב הלהנתה תכר

 ריעב תוקזחה תועונתה תחא — ריעצה רמושה ןקב
 הצרא הירבחמ לודג קלח הלע ירמושה ךוניחל תודוהו

 .םהירוה תודגנתה ףא לע תחא אלו

 -ילעופל וכייתשה רשא טחמה ילעופ לש םנודעומב
 רבעו למע ישנא תבש־תולילב םיפסאנ ויה לאמש ןויצ
 לטסעק) תובושתו תולאש לש ףשנ וכרע בור יפ לעו הד
 םהיתבל םיבשה יפמ ועמשנ םיחוכיווה ידהו (טנווא

 .תורחואמה הלילה תועשב
 ¬ושב םג ליעפ היה ידוהיה רעונהמ לטובמ אל קלח
 םרבחב התיה םתוואג רשא ,תיטסינומוקה הגלפמה תור
 ־יתבב ויתונש בטימ תא הליבש ,ל״ז דרבלג ןמלק לוגדה
 לש הידסיימ ןיב היהו ץראל אוה הלע עודיכ .אלכה
 קצובטואב תמ אוה ."םירבעה םיטסינומוקה תגלפמ"

 .המחלמה רחאל ןילופבש
 ולהנתהש םיחוכיווה לכ ומדנ האושה ץורפ ברע
 לע קיעהל ליחתה דבכ אשמ .הרייעב תוגלפמה ןיב
 לש התסהה ימואנ עמשל םירגובמהו רעונה תובבל
 ,ילגימש־זדיר ןילופ לאשרמ לש ותזרכהו ןילרב וידר
 ¬מיגב דמלש ידוהיה רעונה ."רותפכ וליפא ןתינ אל"
 .םביבס תנייועה הריוואב שיגרהל ליחתה תינלופה היסנ
 תולבלו תידוהי הביבסמ קחרתהל וסינש הלאכ םג ויה
 .םתודהיב ושיגרה םואתפ ךא .תינלופ הרבחב םנמז תא

 הביסמל םינמזומה ןיב יתייה םהה םיפורטה םימיב
 ־תיב לעב) ץיברוה תחפשמ לש םתיבב המייקתהש
 הריוואה לע הרפיס השאמ םתב .(עונלוקהו םופדה
 התיה ונתחמש .דסומה ילתוכ ןיבל הרדחש תימשיטנאה
 .אב ונרוגי רשא תאו תוער אבינ ונבל — בצעב הלוהמ
 ־רוחבש םויאה תא ונמע לע האיבהש המחלמה הצרפ

 .ויתונב
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 "םידלי ךוניח"
 (םיינעה ריעה ידלי ךוניחל דסומ)

 הלאו האושה ידירש ,קסנולפ יאצוי ,יתא ואוב
 ־בימ םוקמל םתריגה םע יצאנה תפותהמ ולצינו וכזש
 ¬ליהק לש היתוברוחב רייסנו ואוב ,דעומ דועב םיחט
 רכזו דירש ראשנ אלו ודמשוה הינבש ,הסרהנש ונת

 .תראופמ תידוהי הליהק התואל

 ארקנש הזה קלחל ,"סאג רעוועשראוו״ל רוסנ
 ־תיבו ןשיה שרדמה־תיב יכ הארנו ,"סאג להוש״ה
 טעמ אנ בכעתנ ךא ...דוע םימייק םניא הפיה תסנכה
 — םיזילטאה ןיינבו ס״נכהיב ןיב :רוכזנו הזה םוקמב
 רצח ךותל וב וחתפנ תוהובג ץע־תותלדש ,הסינכ־רעש
 דילש "םישנ תרזע" לש ףגא םינפבו הממושו הטקש
 ,םיגחו תותבשל ץוחמ ,עובשה־תומי לכב .תסנכה־תיב
 /ךעלגניא רדח״ה ,ונא .לוענמ לע רוגס םוקמה היה
 ,דתיה הנטק אשד־תניג ."ליטרעג סאד" םוקמל ונארק
 הררש תוומ תממד .ידוהיה בוחרה םוחתב הדיחיה ,םש
 ־הט״ה ןכשמ םג היה רצחה תניפב ןאכ יכ ,הזה םוקמב
 אשידק הרבחה לש תשוחנמ הצחרה־ילכו "רעטערב הר
 ףסוי רעמירק רעד הנוכמה — ןועמש ףסוי ׳ר .ריעב
 ותיבל ובג לע םילכהו תוחולה תא אשונ היה — ןועמש

 .הז םוקמל םריזחמו ןנימ־רב לש

 םוקמל םימיה דחאב ךפה הז טקשו םמוש םוקמ
 ,ריעה ידלימ תואמל תוברתו ךוניחל זכרמ ,םינאוס םייח
 חולשל הגישה אל םדיש תולדהו ינועה תובכש ינבמ
 ¬ייעב זא לבוקמכ דומיל־רכש םלשלו "רדה״ל םהידלי

 .הלוגה תור

 ¬ייעב "לגניי הרות־דומלת" יוניכה תא ונא םירכוז
 ־דלי וא םותי רענל הנווכה התיה קסנולפב .הלוגה תור
 םויב תורופס תועש קרו ריעה תוצוחב ללוגתמה רקפה
 ךאלמ השמ ׳ר לצא "הרות דומלת״ה רדחב בשוי אוה
 לבקמ אוה בולעה ורכש תאש ,שולחו ןקז דמלמ — ל״ז
 העידי ישוקב דליל הנקמ הז "ךוניח" .ריעה יאבגמ
 שוריפ אלל — םיליהתב קרפו הליפתה רודיסב הטעמ

 וליאכ ,הנידמה תפש וא ןובשח ,ביתכ דומיל !םילמה
 םידלי םיכפוה ויה ,ריעצ ליגב םדועב .וליבשב ורצונ אל
 הסנרפ תגאד םהילע הצבר יכ ,םילבסו תוילושל הלא
 רתוי רגובמ ליגל םעיגהב .םיקוחדה םירוהל הרזעו
 םע ונילא םינופ םהשכ הלא םישנאב םילקתנ ונייה
 ¬תנש תרגיא םהל אירקהל םהיפב השקבו דיב בתכמ

 תפטעמ לע תיזעולב תבותכ םהל בותכל וא ׳הלבק
 .הקירמאל בתכמ

 הלא םירענ םע ונשגפנ יליג ינבמ םיריעצ גוח
 אלו םירשעה תונשל בורק הז היה .םינפ לא םינפ
 ינמרגה שוביכה ,הנושארה םלועה תמחלמ רמגמ קחרה

 "םידלי ךוניח" ם״היב תמתוח

 ידוהיה בוחרב תוקחדהו ינועה .ינלופה םעה רורחשו
 הפנע תשר ושרפ הקירמא ידוהי .םפקות אולמב ויה
 .ןוזמ־יכרצ חולשמב דוחייבו תונוש תורוצב הרזע לש
 יד" ,םע־חבטמ ונריעב םג חתפנ ןילופ ירע לכב ומכ
 םויב םעפ וב הנתינ המח החורא — ׳ךוקסקלאפ עשדיי
 ועיגה םידחוימ ןוזמ־יחולשמ ,זזרוא־ירבועלו ריעה יינעל
 חבטמב םידליל ונכוה תונשד תוחוראו םידלי ליבשב
 ונאו ריעה ינקסעמ בכרומ דחוימ דעו םקוה .יללכה
 תא וניאר ןאכ .הרזעה תלועפל ונפרטצה םיריעצה
 ךוניח אלל ,םיאולבו ,םיעורק ,םיבער :הלאה םידליה
 — ונלש דיתעה רעונ לע ונלכתסה הדרחב .החגשהו
 רכוז !לועפל ונטלחה ז הלאכ םיאנתב ועיגי םה ןאל
 ןמפולק המיס לש הרדחב תונושארה תושיגפה תא ינא
 שאר ,ל״ז ןמפולק םהרבא ׳ר לש ותב ,(הקירמאב תעכ)
 :ופתתשה .קאילדנומ .א .א לש ותיבב ןכו ,זאד הליהקה
 םלושמ ,םכופ ןימינב ,גרבנטוס לבייל ,ליעל םירכזנה
 וויה הלא .הלאה םירוטה בתוכו קאביר השמ ,ןוזדחי
 ןרהא םג הלועפל ףרטצה ףכית .ןושארה דעווה תא
 ןקסעו הביבח תוישיא — ריעב םיינישה־אפור — ןמברג
 קוחר היה קסנולפב ותבש תונש תישארב .םילעפ־בר
 ־טניאה תורדשל רתוי ברוקמ היה ,היתויעבו תודהיהמ



 337 ׳םידלי דומח" / ינגד השמ

 "ךיקסקלאפ עשידיא יד" — םע־חבטמ

 ־יטנאה־ילג תורעתסה לבא ,ריעבש תינלופה היצנגיל
 לש בצמהו ,םירז לועמ ינלופה םעה רורחש םע תוימש
 םירוענ־טהלב .ותבצחמ־רוצל והוריזחה םידוהיה ינומה
 הדובעל ודי תא ןמברג ןרהא ןתנ לובג אלל תוריסמבו
 רבח וב ונאצמ .ריעב םידוהיה םיקקזנה ןעמל תירוביצ
 חותפ ותיב היה תולילו םימי .םח ידוהי בל לעב הדובעל
 ותדובע תא טעמ אל חינזה ,תירוביצ הדובעל ונליבשב
 שמישו הלועפ לכל ןושארה היה ,םיינישה־תאפרמב

 .םירחאל תפומו אמגוד

 םישנה תרזע "תסיפת" .דתיה הנושארה הלועפה
 רפס־תיב ליבשב רחא םיאתמ םלוא יכ .ליעל תרכזנה
 ונספתש ןייצמ ינא .ריעב אצמנב היה אל םידלי תואמל
 תא ואר םה .ריעה יסנרפו יאבג תושר ילב םוקמה תא
 תונקסע לש הז חטש .הבר הדהאב אל וזה הלועפה לכ
 הנהו ,םינשב תואמ ךשמב םהידיב ןותנ היה תורייעב
 ¬יחל גואדלו םיינע םידליב ןיינעתהל םיריעצ וליחתה
 ונסייג ,םויה תועש לכל םידליה תא םשל ונפסא .םכונ
 ונלחתה .רכשב ב״חאו תובדנתהב הליחת ,םירומ ונכותמ

 ¬ובק תישדח המורת י״ע ריעה יבשותמ םיפסכ ףוסיאב
 ¬כהש "טרס-ימי" ,םיפשנ ,םידחוימ םילעפמ ונרדס ,הע
 הלועפל ופרטצה םינקסע דוע .םילודג םימוכס וסינ
 ־גיירב ותשאו יקסרימשיו לאירזע ׳ר :ןייצל שי םהיניבו
 ןמרקב בקעי ׳ר ,(ןאכ ורטפנו ץראל ולע) ל״ז השט
 ,קאסומ רשא ׳ר ,רקסתש ןועמש ׳ר ,(דעווה רבזג)
 םיריכזמכו ר״ויה היה ןמברג .א .דועו ץילדייא דינה ׳ר

 דעווה דיל .הלא םירוט בתוכו גרבנטוס לבייל ושמיש
 םוי לכ .ריעה תונבמ תובדנתמ תורבח תצובק הלעפ
 םירומל רוזעל היה ןדיקפתו ס״היבב תוינרותכ ועיפוה
 ¬ליה יווילו םידימלתה ןויקנ לע חוקיפ ,רדס תטלשהב
 רעפ לכ .תוחוראל םעה־חבטימל תורדוסמ תורושב םיד
 ידיב ועצוב תוגצהו םיפשנ תכירע ,םיפסכה ףוסיא תול

 .הזה גוחה

 לעפמל ריעה יבשות לש הפיה תונעיהה תורמל
 אלל תאז לכ לכלכל םילוכי ונייה אל ,תיפסכה הרזעב
 "גאלפ״ה .קסנולפ יאצוי ,הקירמא ידוהימ העיגהש הרזעה
 ותושארב ,קרוירינב "טפאשנאמסדנאל רעשידיא רעקס
 יטה ׳בגה תושארב וגאקישב ןוגריאהו ,ןאמייה רמ לש
 םימוכס ושדוחב שדוח ידמ וחלש ,(ץראב םויה) ןיזור

 .הלועפה תא ביחרהל ונל רשפיא הזו םירכינ

 השכלה לעפמ

 םע הלאה םידליה רבכ וותשה ךוניחה םוחתב םנמא
 םג .ריעב םירחאה רפסה־יתבו "םירדחב" םידימאה ידלי
 ויה אל לענו דגב לבא ,הברה השענ הנזהה םוחתב
 ונגאדו ףרוחה תארקל רימחה בצמה .תקפסמ הדימב
 דגב :הרטמב דחוימ םיפסכ ףסוא לע זרכוה .הזל םג
 הרתכוה הלועפה .דסומב דלי לכל עבוכו םיילענ ,ןוילע
 ףרוחה תארקל םישובל ויה הדליו דלי לכ .החלצהב
 וניאר הז בלשב .םיעבוכה לע ססונתה דסומה למסו

 43* קסנולפ רפס
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 לביק "לעיי הרות דומלת א" גשומה .תופי תואצות
 תונורשכ ילעב םידליה ןיב ונאצמ .תרחא תועמשמ
 רבכ ודבע .יהבאו רוסמ לופיט דסומב ולביק םה .םילענ
 ¬ינש) דנאפלג םוחנו קאביר השמ םהיניב .רכשב םירומ
 קינב ,רקסנרש רזעילאו שדוק ידומילל — (הקירמאב םה
 דועו גרבננורק .א ,רגירק קילאומש ,םיובנירג הילפו

 .לוח־ידומילל — (ןיגוריסל)

 ראכוק רפככ םידליל הנטייק

 וילופ תורייעב הגוהנ .דתיה אל איהה הפוקתב
 ¬זעב .רפסה־יתבו םירדחה ידליל ץיקב םידומיל-תשפוח
 םידחוימ םימוכס תבצקהו הקירמאמ ןוזמה יחולשמ תר
 דילש ראכוק רפכב םידליל הנושאר הנטייק ונחתפ

 ,הלא םידליל רז היה רעיה הארמו הדשה חיר .קסנולפ
 םייעובש .הז םוקמב עפשב םהל ןתינ הזו ,ללכ ךרדב
 הבוטל םהילע ועיפשה וזכ הביבסב שפונו הארבה לש
 לעו םירומ רבח י״ע זא הלהונ הנטייקה .שפנבו ףוגב

 .הקסבוקיז־לשנה לחר הנוממ .דתיה קשמה

 הכונחכ םידליה תגצה

 :הכונחה ימיב ןהה םינשב עראתנש ערואמ ריכזא
 ןורטאיתה ,שא־יבכמ םלואב "םידלי ךוניח" ידלי תוגצה
 יומיבה ,הברה ולמע םירומה .תובר ויה תונכהה .ינוריעה
 ־נירג קינב י״ע הנכוה הרואפתה ,ןמברג .א ידיב היה
 ¬סיה הזחמ וגיצה םידליה .תושובלת ורפת םיטייח ,םיוב
 רדהנ ןומרא — המבה לע .״הינב תעבשו הנח״ :ירוט
 ריעב התארנ אל זא דע ,תוכלמ רצחו םוכויטנא לש
 לע םידלי לש "הכונח דעצימ" ךרענ .וזכ הרואפת
 ודבוע תוניגנמה .ודיב רנ קיזחמ דלי לכשכ ,המבה
 ־גילא) ןישריה והילא ׳ר עודיה ריעה ןזח י״ע וכרדוהו
 וגצוה .תיב לכב םירשומ הלא םיריש ויה בר ןמז .(הק
 םיפתתשמה םידליה ןיב .םינוש םינוכרעמו תונומת דוע
 תא רכוז ינא תודליהמ .םילועמ תונורשכ ילעב וניליג
 ־תיבמ ל״ז שמש לארשי ׳ר תונב ,רבליז תויחאה יתש
 לארשי ׳ר לש ותב ,יקסרוקופ הל׳הנחו לודגה תסנכה
 התע תבשוי התחפשמ) ל״ז (רעדניבגייא רעד) ןמחנ
 תא תעכ דוע םירכוז קסנולפ יאצויש ינחוטב .(ץראב
 לעפמ .ונמזב םהילע וריאשה ולא תוגצהש ברה םשורה
 ¬ועפב ליחתהל ונל ורשפיא רשא םיפי םימוכס םינכה הז

 .תפסונ הל

 תורגוכ תורענל ברע ירועיש

 ריעב םיינע ידלי ךוניח ןעמל וז תכרובמ הלועפ
 רקיעב ,רעונהמ לודג קלח יבגל "דעומה תא הרחא"

 עיצאמנאגרא־לוש עשידיי
 .קסנאלפ

 3גזד3>>וד

 ךעלטפאשלעזענ א ןענפע ןטימ תוכייש ןיא

 םייה־רעדניה
 רימ ןבאה .ז״ב ריט קייל ףויפיוא ןא) טאטש ןיא ונוא ייב

 ךאנ ךייא וצ ןדנעוו וצ ךיז דובכ םעד

 גנורעייטשאב עסילאמנייא א
 יעזנוא טיימכעלגעמ א ןבעג יצ ידכ ,זרעווצ םעד תבוטל

 .ץנעטסיזסע רערעכיז א חיוא טלאטשנא

 יופ גנוטיידאב יד ןייטשראפ טעוו ריא זא ,ןביילג דימ
 -ניראפ טלאטשנא םעד ןיא ןענעז םע זא ;טלאטשנא אזא
 יעשידיי רעד ןופ לייט רעטסערנ־טייוו רעד טריסערעט
 בוח רעקיליייח דעייא זיא סע זא :גנורעמלעפאב
 .דגאפ ןקידעחעג א םימ ךיז ןרעייטשאב ןוא ןציטש וצ
 עטסטנעאנ יד ןיא ןכוזאב ךייא טעוו ,רעווצ םעד וצ
 ןייל ןלעוי עכלעוו ,םייה-רעדניס ןופ רעייטשראפ ,געט

 .גנורעייטשאב יד ןעלמאז וצ טקיטכעמלופאב

 !!!טלאטשגא רעדעק א ןעיופ טפלעח

 .גנוטלאווראפ יד
 1938 1יייפא 18 סעי .קסנאלי

 .קצאלפ לעגיפש .מ .קורד

 "םידלי ןועמ" ןעמל םיפסכ סויגל הינפ

 ,ולא תונב .ם״היב ליגמ הלעמל זא רבכ ויהש ,תורענ
 ־זועכו הכאלמ־יתבב תוילושכ רבכ ודבע ,12—15 ליגב
 ¬ורמה ןהירוה תאו ןמצע תא ומייק ךכו תיב־קשמב תור

 ועדי אלו "הרות דומלת״ב ףא ודמל אל ולא תונב .םישש
 ליצהל וניסינו וז "הלפא הניפ״ל םג ונרדח .תוא תרוצ
 ס״היב תומלואשכ ,ברעה תועשב .הלצהל דוע ןתינש המ
 ־ירועיש ונמייק ,הדובעהמ תוררחושמ תונבהו םייונפ
 העידיו בותכו אורק ודמל ןה .תורענ תותיכ יתשל ברע
 .רידס דומיל היה אל הזש םגה .ןובשחב תירטנמלא
 הרענ לכש ךכל ונעגהו תופי תואצות וניאר תאז לכב

 .בתכמ בותכלו רפסב אורקל העדי

 ,תיפסכ הניחבמ םסובמ דסומה היה איהה הפוקתב
 ¬יחבה ןמ לבא .הקירמאמ העיגהש הרזעל תודוה רקיעב
 ׳ןמברג ןורהא .רבשמ ןמתסהל ליחתה תירוביצה הנ
 חוכיו ידחא הז היה .הדובעה ןמ שרפ ,דסומה ר״וי
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 — הליהקהש ונשרד .םוקמב הליהקה ישנא םע ךורא

 רכינ יפסכ םוכס ביצקת — ידוהיה רוביצה חוכ־תאבכ
 הכימתב קרו ךא יולת היהי אל ןעמל דסומה םויקל
 דיב ונתנ םהש םגה ,הקירמאב קסנולפ יאצוימ תיפסכ
 ¬יסאה תחאבו ליעוה אל עגיימהו ךוראה מ״ומה .הבידנ
 לע האחמ רותב ותורטפתה לע ןמברג .א עידוה תופ
 םיבר םג ריעה תא ובזע ןמזה ךשמהב .וזה תורכנתהה
 לארשי ץראל הילעב ימ ,םדיתע תא וארש םיריעצהמ

 .רכו הקירמא תוצראל הריגהב ימו
 ולהינו םידחא םינקסע ועיפוה םינושארה םוקמב
 ,םדוקה רהוזהו קרבה אולמב אל םנמא ,דסומה תא

 ¬ירשה יפמ תולעהל יתיסינ .ומויקל וגאד תאז לכב לבא
 ועיגהו האושה ימי דע קסנולפב וראשנש םיטעמה םיד
 וילהנמ ויה ימו הזה רקיה דסומה ינפ ויה המ ,ץראל

 .הלא םיטרפ לבקל יתחלצה אל ךא ,זא דע

 דסומ ותואל העונצ ןורכז תבצמ וז המישר שמשת
 ,וב וכנחתהש םירקי םיריעצ לש רוד םיקהש — רקי
 המויאה האושהמ םהמ דירש הזיא ראשנ םא עדוי ימו
 דעל וכלהשו וב ולעפש תוינקסעלו םינקסעל ןכו —

 .ה.ב.צ.נ.ת .םמל

 :ןייצל ןוכנל אצומ ינא המישרה םויסב

 יתלעפש זאמ הדירפמ ךרעל הנש 40 לש הפוקת
 הלאמ רפסמ יתמ קר םייחב וראשנ ברה ירעצל .דסומב
 *המ תומישר .לארשיב דחא ףא ןיא םהמו ,וב וקסעש
 םושמ רזעיהל יתלוכי אל ןכלו ידיב ןניא איהה הפוקת
 ¬יסמבש אופיא ןכתי .םיקיודמ רתוי םיטרפ ףוסיאב דצ
 םשו הפ — טלחומה םקויד לע יתדמע אל םירבדה תר
 ןמו דחיב ונתא ולעפש םישיא יתנייצ אל ףא ילואו —

 .החילסה םתא .םריכזהל היה יוארה

 תוריכזמה ירבחו םירוונה םע "םידלי ךוניח" ס״היבב תודלי תתיכ



 ןיררק־ןהכ היח

 יתמרדה גוחה
 .ייחל תישימחה הנשה דע תינרוחא עיגמ ינורכז
 ינא תרכוז קסנולפל לארשי־ץראמ יתחפשמ תביש תא
 תונועט תוירוס תוריס :ינורכמ תרחנש טרפ יפ־לע
 תחא לא לשליש ל״ז יבא .ונתיינא תא ופיקה תוריפ
 .תוריפ וב ומישיש לוקב ארקו לבחל רושק לס תוריסה

 ־גד רתסא יתדוד הררוגתה הבש ,קסנולפל ונרזח
 דואמ ריעצ ליגב ליחתה ןידכ ריאמ השטיא ,יבא .רגיצ
 הז םוחתב ונויסנ .םיבבוח לש תוגצה תנכהב קוסעל
 ¬צהה ןמ תוברש ינתחוטב .רבעשל ןקחש רותב בר היה

 .קסנולפ ישנאל תורוכז םייבש תוג

 קסנולפב ןגרא םג יבאש יל רפוס ךא ,יתעדי אל
 םלואב ומייקתה ויתופיסא .ץרפ .ל .י ש״ע יתמארד גוח
 הינכרצה לש הרצחב ,הקצולפ בוחרב רשא דחוימ
 םיברע ךורעל היה גוח ותוא לש ודיקפת ."קסא׳זב"
 ןאכ ."שא יבכמ" םלואב ומייקתה רשא ,םיילאקיזומ
 יפמ יל עדונ הז רבד .ץרפ .ל .י יריש דחוימב ורשוה
 ןמ הברה רפסל תעדוי רשא ,ואטלפ־דרבלג תרבגה

 ןירבוק לש הזחמה תא איה תרכוז דחוימב .אוהה יווהה
 — קסנולפ תביבסב םג גצוהש ,״ירפכה רענה״ :םשב

 ¬מאמ תא ךירעהל ועדי הרייע התוא יאצוי .םי׳צורקאזב
 התיה הגצה לכמ םתובהלתהו יתמארדה גוחה לש ויצ

 .הלודג
 :ןוגכ תוגצהה תא םג ואר הביבסהו קסנולפ ישנא
 ,"ןצבקה" ,"ירדנ לכ" ,םכילע םולש לש "הלודגה היכזה"

 .יבא תכרדהב גוחה י״ע ולעוהש ,דועו "הרולטפ"
 ¬יזומה ותכרדהמ הנהנ "הדזאיבג" םשב ןוגראה םג

 רמ ףא .ותלהקמ תא ןגריא רשא וניבא לש תילאק
 רזענ ,קסנולפב ירבעה רפסה־תיב להנמ ,ל״ז ףלח עשוהי

 .תוגיגח תכירעב וניבא ידי־לע
 רשא םידחא םישנא ריכזהל יוארה ןמ וז תונמדזהב
 תולועפל םהיצמאממו םצרממ ושידקה וניבא םע דחי
 ¬צההמ תוסנכהה לכ ןכש ,רוביצה ןעמל ולאה תוברתה
 ךוניח״ו "םילוה רוקיב" תודסומה תקזחהל ושדקוה תוג
 תרבג ,יקסבוקלפ שובייל :ויה הלא םינקסע ."םידלי

 .םירחאו הב׳זד הנאס ,םיובנירג ,רבליז

 ןוסלכימ רתסא

 (םישנ תדוגא) ךייארעפ ועיורפ״ה
 ונילעו וילופ תא ונבזע זא) 1933 דע 1928 םינשב
 ־רעפ ןעיורפ) םישנ ןוגריאב דחי ונדבע (לארשי־ץראל
 ־גגייפ לחר התיה תנגראמה .תילאיצוס הלועפל (ןייא
 .(אשראו תייריעב תדבוכמ הרשמ בגא הספתש) גרב
 לע הזירכהו קסנולפל גרבנגייפ לחר האבשכ ינתרוכז
 רשא) ינמז דעו רחבנ דיימ .ונלוכ ונינענ האוב תרטמ
 ןיב ויה דעווב .(ץראל ונתיילעל דע ונכ לע ראשנ
 הי׳צלב ,גרבנזייא הדניה ,הק׳נב הכלמ תורבחה ראשה
 הינורב ,ןוסלכימ רתסא ,גרבנטשרפ רתסא ,םאלוק
 רתסא ,(רדורב והיתתמ תשא) רדורב הינוס ,רצינש

 .םראק
 ןנשי .תורבח תשיכר .דתיה הנושארה הלועפה
 הדוגאל ישדוח סמ ומלישש תורבח 200־כ יתמישרב

 וכרענ .תלוזל הרזע תשגהבו תונוש תולועפב ופתתשהו.
 ידי־לע ונתינש םייתורפס םיאשונ לע תונוש תואצרה
 רפסה־תיב להנמ ןיטשנורב רמ ומכ ,םילוגד םירומ
 רמ ,"תוברת" רפסה-תיבב הרומ ,רסקוב רמ ,"תוברת"
 רפסה־תיבמ תורומ םגו (ץראב תמש) ףלח עשוהי
 לכ לע בבחתהש ,האנה לעפמל די ונתנ םלוכ .יממעה
 ןוגראה לא תונפל ועדי ריעבש םיכרצנה .ריעה ישנא
 ,ןוזמב ימל ונרזע .האוולה וא עויס לבקל ףאו שקבל
 -תלדמ לקשמב םידורי םידלי ונחלש ,השבלהב םירחאל
 ¬חא לע דלי החקל תורבחה תחאש וא ,הארבהל םעה
 ׳תורוסמה תורבחה לש ןרכז היהי ךורב .התיבל התויר

 !םיאמט ידיב תודודש לופיל ןהל הלעש היואו



 ןיררק הלה

 "םילוח רוקיב" תדוגא

 ¬וח רוקיב" תדוגא הרייעב הנגראתנ 1925 תנשב

 ¬ישכמ ינימ לכ ובו רדח היה ןשיה שרדמהדויבב ."םיל

 -ובקב ,םינקוח ,ןמוא־ינרק ,םימוחדמ ןוגכ ,םייאופר םיר

 לע חיגשהש אוה שמשה והילא .ב״ויכו םומיח־יק
 .שרוד לכל םליאשמ היהו וללה םירישכמה

 ובדנתהש ויה "םילוח רוקיב" תדוגא ירבח ןיבמ
 ראשיהל ףאו םדעסל ,תושונא תולחמב םילוח לצא רקבל

 יכרוצל םפסכמ םימרות ויה םירחא .הליל־תנילל םלצא
 ־ידמבש קסנולפ־יאצויל םיבתכמ וחלשנ ףאו הדוגאה
 ןיבמ .םהיתומורת תא יחולשל ושקבתנ רשא םיה־תונ

 ־דייא (ךונח) ךנה תא ינא תרכוז תאזה הדוגאה יליעפ
 תאש ,םירחא דועו (יבא) ןיורק םייח ,רקצמ דוד ,ץיל

 .דוע תרכוז יניא םהיתומש

 ונבשי .םירופב עריאש דחא הרקמ ינורכזב הלוע
 לא השא הסנכנ הנהו ,גחה תדועס לא ןחלושל רבכ
 אפורו בכשמל לפנ הלעב :יכבב תררממ איהשכ ונתיב
 לא םנכנ עגר ותואב קוידב .הרזע השקיב איה .ןיא

 וילא תכלל רבכ שקיב יבאש ,ץילדייא ךונח ונתיב
 וניעו םירופ דובכל שפוחמ היה שיאה ךא .וקיעזהלו
 "אפור״ה והזש ,רשאל רמאנשמ .הסוכמ התיה תחאה

 המ" :שואייב הלאש ,הלוחה הלעב לא המע ךליי רשא
 ..."תחא ןיע לעב אפור ילעבל עישוי

 .התישארמ הדוגאה תונובשח תא להנמ היה יבא

 םלשל ףוסבל טלחוה ,תובדנתהב בר ןמז דבעש רחאל
 ¬וגאה החתפתה םייתניב ןכש ,ותדובע תרומת אבהל ול

 תובכש לכ תא הפיקהו הפעתסה התוליעפו ,דואמ הד
 היתונובשח לוהינש דע ריעבש תידוהיה היסולכואה
 ¬וגאהו וברתנ ן׳ראל־ץוחמ תומורתה םג .ןמז הברה לזג

 םיכרוע םג ויה תחא אל .תיפסכ הניחבמ הססבתה הד
 ימיב ."םילוח רוקיב" תדוגא ןעמל "חרפ םוי" קסנולפב
 חולשל ונל הלילח" :ץילדייא ךונח ןעוט היה הלאכ יחרפ

 םירוחבה תא חלשנש בטומ ,׳חרפה, תא ץיפהל תורוחב
 הלילח תולולע תורוחבהש ששח הארנכ ." ׳הבישי,ה ןמ

 ...הער תוברתל תאצל

 "םילוח רוקיב" תדוגא ירבח



 הטרוק לאומש

 קסנולפב םייפסכ תודסומ

 םיקסועהו םידסיימה תא ריכזהל ינוצרב הזה קרפב
 ¬חאה םינשה שמחו םישולשב הנומאב רוביצ־יכרצב
 ידי־לע קסנולפ ידוהי תליהק ןברוח ינפלש תונור

 .םייצאנה םיררוצה
 ,ןלהל איבמ יננהש םינותנהו תועידיהמ תובר
 אל ונריע ינב יפמ .דבלב יתונורכז רצואמ יתבאש
 אל ןכלו ,הלא תודסומ תודוא םיטרפ גישהל יתלוכי
 היוקל המישרה .םיאלמ םניה ןאכ םיאבומה םינותנה לכ
 תליחמ תא שקבמ ינא הז לעו .רוציקבו רסחב ילוא

 .םייחב םיאצמנה ונריע ינב תחילס תאו םיתמה

 םידוהיה לשו ללכב ןילופ ידוהי לש ילכלכה בצמה
 םלוא ,ריהזמ היה אל םעפ ףא ,טרפב תונטקה םירעב
 ערוה היחתל (1918 תנשב) ןילופ תנידמ םוק םוימ
 ¬קיע תוביס יתש .םידוהיה לש ילכלכה בצמה הברהב

 :םידוהיה בצמ תערהל ואיבה תויר

 ,םיעצמאה ןכו םהיגוסל םידבכה םיסמה (1
 ¬הו רחסמהמ םתייבגל ,םנימב םידחוימה
 ,םלוככ םבור ,םידוהיהש הריעזה הכאלמ

 ¬צה תאז תבשחמ־תכאלמב) םהב וקסעתה
 רטסינימ — יקסברג בלסידאלו דחוימב ןייט
 ראשנ ,למסכ "יקסברג" םשה .ןילופב רצואה

 .(םויה דע ןוארדל

 תא זא המירה רשא תימשיטנאה העונתה (2
 (ילכלכ םרח) "טוקיוב" לע הזירכה ,השאר
 םירעב תוינלופ תויונח ומקוה .םידוהיה לע
 בצמה תא רתוי דוע ורעריע ןהו ,םירפכבו
 ¬רועמ ,רומאכ ,היהש ,םידוהיה לש ילכלכה

 .יכה ואלב רע
 הוולמל תוידוהי הרזע תופוק ודסונ תאז הפוקתב
 הרזע וטישוה רשא ,ןילופב תונוש םירעב ןוכסיחו
 ,תמייוסמ הדימב ,וקזיח דכו הכאלמ־ילעבלו םירחוסל

 .תוילכלכה םהיתודמע תא

 "יארשאל תיביטרפואוק הפוק" .א

 ,"טניו׳ג״ה תכימתב ,דסונ בוריקב 1926 תנשב
 ,קסנולפב תידדה הרזעל ןושארה ידוהיה יפסכה דסומה
 :ויה הלש הדעווה ירבחו הפוקה ידסיימ .ל״נה םשב
 -בשוי — רצינש גילז ״הפוק״ב רתויב בושחה ןקסעה
 ןייפסיז םהרבא ,גרבנזייא לואש ,ןמפלק םהרבא ,שאר

 ־וק״ה תמקה תלחתהב שמיש גרבנזייא לואש .םירחאו
 תוקסיעה תובחרתה םע .תובדנתהב רבזיג תנוהכב "הפ
 רטס ןבואר .רכשב תיאפוקכ גרבנזייא אישוז הלבקתנ
 הנמתנ ,"הפוקה" תמקהל םימזויה דחא היהש ,ןעיפ

 .תונובשחה־להנמו ריכזמכ

 תודוה .ץרמו המזוי לעב היה ןעיפוטס ןבואר
 ,ועוצקמב קר אל חילצה אוה ויתונורשכו ויתועידיל
 תונוש תואצמהב "הפוק״ה תוקסיע תא ביחרה אלא
 ופתתשה םהילעבש ,תונוכסחו תונודקפמ ןוה תכישמל
 לע תלבקתמ תיבירל ףסונ ,תויתנש־יצח תולרגהב
 הלע רשא ןובשחה רפסמ לש היבזה ימוכס .תעדה
 םימיב דבכנ םוכס — דחא לכ יטולז 500 היה לרוגב
 .קסנולפב בושח ערואמ היה ,הזכ הלרגה־םוי .םהה
 רעונה תופתתשהב ,דחוימ סקטב המייקתה הלרגהה
 ,ןבומ .תומר תואושתב ולבקתנ םיכוזהו םיגוחה לכמ
 היסולכואה ךותב ןוכסיח לש חור ררוע הז עצבימ יכ

 .ללכב "ןוכסיח" לע העדי אל זא דע רשא ,תידוהיה

 לואש לש ותרידב הלחתהב היה "הפוק״ה ןועמ
 תבחרה םע םלוא ,הקסדנודז בוחרב — גרבנזייא
 ןועמל המוקמ תא קיתעהל "הפוק״ה הצלאנ תוקסיעה

 .ןלהל הארנש יפכ ,רתוי לודג

 "יארשאל יביטרפואוק קנאב" .ג

 הלידגהו היתוקסיע תא הביחרה רשא ,"הפוק״ה
 סוטאטס םייתניב הלביק ׳ימצעה ןוהה תא הז ידי-לע
 םש תחת היתולועפ תא להנל הליחתה איהו קנאב לש
 טישוה הז קנאב ."יארשאל יביטרפואוק קנאב" שדח
 לכל םיחונ םיאנתב תואוולה ןתמ ידי־לע — ותרזע תא
 םג ,הכאלמ ילעבל םג — ריעב תויממעה תובכשה

 .םירחא תוסנרפ ילעבל םגו םירחוסל

 הרידל ונועמ תא "קנאב״ה קיתעה 1928 תנשב
 עשטיא לש שדחה ותיבב רתוי תחוורמו תראופמ
 ,אופיא ,היהנ ךכו ,בונאכעשט בוחר תלחתהב ,יקסנעזאל

 .קסנולפ ריעב רתויב לודגה ידוהיה יפסכה דסומה

 ןמזל תוולממ (א :בכרומ היה קנאבה לש ןוהה
 ;םירבחה לש תוינמ ימדמ (ב ;״טניו׳ג״ה תאמ ךורא

 .םינוש תונודקפמ (ד ;ןוכסיח יפסכמ (ג
 ,ריעה ידוהי בורל תואוולה "קנאב״ה ןתנ ,רומאכ

 תחקפמה תושרה לש התמכסהבו םיינידמ םימעטמ אלא
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 ינלופה וליאו ,תורצואה לע ונתדלומב בשוי ידוהיה

 ךיתויוכז לע םחלהו ררועתה .ץראל ץוחל רגהל ץלאנ

 !ךתמדאל

 ,הדמע ילעב ,םירחוסל םג תואוולה ונתינ ,"טניו׳ג" —

 ׳ולא תולועפ .םיינלופ ("םיצירפ") תוזוזוא־ילעבלו
 ןיב חור־תרומ וררוע ,ןהמ ףדנ "תיפי־,דמ" לש חירש
 ר״ויה ירחא ונניר רשא םיבר וליפא ויהו קנאבה ירבח'
 םדעב ענמ אל רבדה םלוא ,הלהנההו רצינש גילעז

 .םתלועפב דישמהלמ
 יארשאה .קנאבב םימושר ויה םירבח 700־מ הלעמל
 ובצמש רבחל ,ןבומכ) רבחל ןתינש רתויב לודגה

 .יטולז 1,200 היה ,(בוט היה ילכלכה
 יביטרפואוקה קנאב״ה לש הצעומהו הלהנהה ירבח
 — םימעפ רפסימ וא ,תחא םעפ ת חבנש — ״יארשאל
 ,(קנאבה לש ודסוויה זאמ ר״וי) רעצינש גילעז :ויה
 ¬עבג ,לארשיב תעכ) ,ןייפסיז םהרבא ,ןמפאלק םהרבא
 ,ןהכ ןורהא ,זיוהנייטש לאקזחי ,גרבנזייא לואש (םיית
 ןאמבארג בקעי ,ץיבונמחנ ןמחנ ,רעלסקערד המלש

 .םירחאו
 ־סמ ודבעש הלא וא — םיעובקה ,״קנאב״ה ידבוע
 לאומש ,ןעיפוטס ןבואר :ויה - דבלב םינש רפ
 ןהכ םירמ ,רעקינרעשט ףסוי ,(הפיחב תעכ) הטרוק
 בואט לארשי ,בואט ןנח ,קעלודאנ הלה (הפיחב תעכ)

 .(ביבא־לתב תעכ)
 תיבל שדח ןועמל "קנב״ה רבע ,ךרעב 1936 תנשב
 (ולא תורוש בתוכ לש ויבא) ל״ז הטרוק השמ ׳ר
 ־סיע תא רתוי דוע ביחרה קנאבה .בונאכעשט בוחרב
 ־ועה המחלמה ץורפ דע םש ראשנו הז ןועמב ויתוק

 .םינמרגה ידי־לע ולוסיח דע רמולכ ,היינשה תימל

 ?31ז2ץ52 ?0131(11 קז262 321(13 2^(1011(81(16 — ח3 8קז3\״$ 0(12ץ(126ת13 1(13] 11

 1 (13013 5\*01ש ז0(131(0ש קז30ץ, — (1131680 2ץ(1 513)6 51$ 00ז32 *׳1$1(32ץש

 ק3ח6ש 1״ 03526] 0]02)׳2ח16.

 16041 $ו< 1 וו01€1 0 $וו0|€ מו־סזוס 40 (€| 21€0ו1!
* 60*3360731. 6137(111 2113030**11. ?0x0111 "**•**8*6139€3ו ^•■339ו^37 א 

 םינלופה תא למסמה — רומחה הארנ הרוטקירקב
 ,"םיידוהי םייפקשמ" שבוח — ״םידוהיה יתרשמ״

 .הבולע שק תליבחב ותוא הנוק ידוהיהו
 םיפקשמה דעב ינלופה תא האור ךנה" :רמאנ תבותכב
 ןינעבו םידוהימ ץראה רוהיט ןיינעב — םיידוהיה
 השענו ידוהיה ךלוה ןכל — ומע ינבל הדובע ןתמ

 ."ונתדלומב ןודא רתויו רתוי

 "םידסח תולימג" תסו!? .ג

 תפוק קסנולפב המייקתה ,ל״נה "קנאב״ל ףסונ
 הפוק .ךרעב 1927 תנשב הדסונש ,״םידסח תולימג״
 םיחונ םולשת־יאנתבו תיביר ילב תואוולה הנתנ תאז

 הרזע ךכ ידי־לעו ןטקה הכאלמה־לעבלו ריעזה רחוסל
 ןמויק תא ךישמהלו דמעמ קיזחהל תובר תוחפשמל
 .תימשיטנאה ןילופב זא וררשש םיארונה םיאנתב בולעה

 תולימג" תפוק לש היעצמא ויה תונושארה םינשב
 ¬ישב ,דתיה תילמיסכאמה האוולההו םילבגומ "םידסח
 ינוניבה דמעמה ינב ונפ אל הז ללגב .יטולז 25 לש רוע
 הלחתהב ונהנ ןכלו תואוולה תשקבב "הפוק",ד לא

 .דבלב הינעה הבכשה ינב "םידסח תולימג" תפוקמ

 םמ ומליש רשא םירבח ונגרוא םישולשה תונשב
 ,"חרפ ימי״ו "םיפשנ" םעפל םעפמ ומייקתה !ישדוח
 ־שנ״ה ןוגרא .הפוקה תבוטל תשדקומ התיה םתסנכהש
 ידי-לע תובדנתהב עצוב הלאה "חרפה ימי״ו "םיפ
 העצוב םמה תייבג וליאו תועונתה לכמ ידוהיה רעונה
 .רכשב הבוג ונמזב היהש ,גרבנזור םהרבא ידי-לע
 "תוצראב קסנולפ יאצוימ תומורת ולבקתנ הזל ףסונ

 .תירבה

 ןילופב ח״מג תופוק תעונת לש ןתוחתפתה םע
 ח״מג תופוק ןומימל יזכרמ דסומ "טניו׳ג" ידי־לע םקוה
 060(1*318 !£35 ״עב~אק~עצ״ םשב
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 דסוממ לבקתנש יארשאה .תיביר ילב תופוק זכרמ —
 תא וויה םינוש תורוקממ תוסנכהה ןכו "טניו׳ג״הו הז

 ■תנשב םכתסה ,ינעטמ וניא ינורכז םא .הפוקה לש ןוהה
 םוכסב קסנולפב "םידסח תולימג" תפוק לש ןוהה 1935
 זא הלדגוה תילמיסכמה האוולהה .יטולז 20,000 לש
 ינב םג וליחתה זא .יטולז 200 לע הדמעוה איהו
 .תואוולה תשקבב "הפוק״ה לא תונפל ינוניבה דמעמה

 ¬רא" לש ותרידב הפוקה השמתשה ןושארה ןמזב
 ,אקסנודז בוחרב 2\״1^26111<:זגן)06ו*ז "םירחוסה ןוג

 רביירש-׳ץיביקטונ לחר

 תיבגמ"
 .1920 תנשמ ״בונל׳צ תיבגמ״ תא רוכזא םויה דע

 ,ךויצ־תונב" תדוגא שאר־תבשוי זא .רתיהש ,הגייפ ימא
 תיבמ ורבע רשא הדוגאה תורבח לש תוגוז הנגריא
 היה אל .לארשי־ץרא ןעמל ךרע־יצפח ופסאו תיבל
 .תוקיר םיידיב תומירתמה ואצי ונממש קסנולפב תיב

 לא םיטישכתה ךכ־רחא ואבוה ךיא ינא תרכוזו
 ־ישכת ,דוהל בהז־תועבט :תוליעפה ידיב ונייומו ונתיב
 ,הטועפה הדליה ,ינאו .דוחל ןח־ינבאו דוחל ףסכ־יט
 הלודגה הבהאה תא יכותל יתגפסו יתלכתסהו יתדמע
 הכ עבמ הל שמיש הזכ טישכת לכש ,לארשי־ץראל

 ...ישחומ

 רהיה רפסה־יתב ידליש תוגיגחה תא הרוכזא דועו
 .רמועב ג״לב הנשב הנש ידמ םיכרוע ויה קסנולפב םייד
 ולאו הנילדיש רעיל תולגעב םיעסונ ויה רתוי םינטקה

 .לוכ יפב הרישו לגרב ודעצ םילודגה

 .קסנולפב ונייח ימוחת לכב תונויצה הטלש ,ןכא

 הרידה הרבעוה כ״חא .גרבנזייא לישרעה לש ותיבב
 ."הפוק״ה לש תידבלה התושרל

 "םידסח תולימג" תפוק לש דעווה בכרה לע
 ר״וי יכ — תאז קר יל עודי ,הדוסיי ןמזב ,קסנולפב
 ¬ולשה תונשב ובכרה וליאו ןמפאלק םהרבא היה דעווה

 םהרבא ,ר״וי ץיוועלעזנא ליוולעוו :ןמקלדכ היה םיש
 .םירחאו רעלסקערד לישרעה ,אנהכ דיוד ׳ןמפאלק

 היה הלש תונובשחה להנמו "הפוק״ה לש ריכזמה
 .הטרוק לאומש םישולשה תונשב

 "ב ו נ ל ׳צ

 (ז״ערח) רמועב ג״לב רעיל לויט



 ץיבונמחנ השמ

 הנושארה םלועה תמחלמ ימיב "יבכמ" תדוגא

 ־וקתמ יתוגורכזמ תצק רוסמל הצור יננה וז יתמישרב

 -לועפ לש "רהוז״ה תפוקת —־ הנושארה םלועה תמחלמ תפ

 לע רובידה תא דחייא רקיעב ךא .תיתוברתהו תינוגראה ונת

 .קסנולפב "יבסמ" תיביטרופסה הדוגאה

 תוסייגהש ןמזב ,1915 תנשב ,הנושארה םלועה תמחלמב

 ,ונא ונדמעוה ,הכותב קסגולפו ןילופ תא ושבכ םיינמרגה

 ןמזב התומכ ונרכה אלש השדח תואיצמ ינפל ,ריעצה רודה

 .ןילופב היסור לש הנוטלש

 םה .הקזח דיב ןילופב ודר ,םירז םישבוכב ,םינמרגה

 ומש ,הבערה הינמרגל ןילופב ורצויש תונוזמה תא וריבעה

 םיקוקז ויהש ,תיתשורחה תרצותהו תורוחסה יאלמ לע םדי

 .הערל ועגפ אל היסולכואה לש תוברתה ייחב לבא .םהל

 ,תוברת תודסומ ינימ לכ ןגראלו חפטל ורזע דוע םה ,ךפיהל

 ןימיה ןמל ,םימרזה לכמ םינותעו םירפס תואצוה ,רפס-יתב

 תונותע ומייק ןילופ ידוהי .טעמכ ינוציקה לאמשה דעו

 .טרופס תודוגאו רעונ ינוגרא ,תוירפס ,תפעוסמו הלודג

 היסור לש הנוטלש ןמזב תוילגל-יאל ובשחנ ולא תולועפ

 הדוגאה" ,"רואה" ,קסנולפב הדיחיה הירפסהו ןילופב

 ¬וקתל םעפב םעפ ידמ רגסיהל הסונא התיה ,"ךונחו הלכשהל

 .קומינ לכ אלל תונוטלשה תדוקפ יפל תמייוסמ הפ

 ונלביק ,1914 טסוגוא שדוחב ,הנושארה המחלמה תישארב

 ןיידעו תורופס תועש ךות הדוגאה תא לילכ לסחל הדוקפ

 — הירפסה ירפס לכ לש תזרוזמה הזיראה תא ינא רכוז

 תורפסה בטימ לכ ,הפי תורפס ,רפס םיפלא תשולשל בורק'

 ¬בעהו םיזגרא ךותב — שידייבו תירבעב םהה םימיה לש

 לע ןזרגה ףנוה .םעז רובעי דע הזינגל ןסחמ הזיאל םתר

 ךותב ןקרופ ול אצמש ,ריעצה רעונה לש וסוניכ םוקמ

 ,אמויד ינינעמ תואצרה עמש םש ,"רוא״ה הירפסה ילתכ

 ,לבת יקלח לכמ םינוחריו םירפס ינימ לכ םילבקתמ ויה םש

 "תדלומ" ןוחריה ,"ךונחה דה" ןוחריה ,הסידואמ "חלשה"

 ."ריעצה לעופה" ןועובשה ןכו ץראהמ

 תוצצפהל הנותנ ריעה התיה המחלמל הנושארה הנשב

 ¬וכת םיתעל תוצצפ וליטה םיינמרגה םינוריוואה .ריוואהמ

 עגפנ ולאה תוצצפהה תחאב .םיעגפנ לש רכינ רפסמ ויהו תופ

 .חמצ אבא רמ ,םידבוכמה ונתרייע יבשותמ דחא תמוהו

 ¬והיה היסולכואה ישגרב םיעגופ ויה םיימוקמה תונוטלשה

 רותב ריעה ידבכנמ העבש וא השיש ורסא עתפל .תיד

 םידוהי םיספות םיסורה ויה םעפל םעפמ ."הבורע ישנא"

 השגרוה .ריעה תובוחר תא אטאטל םתוא וצליאו בוחרב

 םקשנו "םיקאזוק״הש ןמזב ידוהיה רוביצה ברקב השק הקעומ

 םקשנו "תוקיאגאנ״ה םע םהיסוס לע םיבוכר םיבבותסמ

 :דחא טרפ ינא רכוז .הניפ לכב םישלוב םהשכ ,םדיב ךורדה

 ,קסנולפב שדחה שרדמהדויב תא ופיקה םירופה גחב םעפ

 לא םתוא וליבוהו גחה ישובל םידוהיה תא וכותמ ואיצוה

 ,ריעה ביבס "ןגמ תוריפח" רופחל וחרכוה םש .ריעל ץוחמ

 התיה הכשחה תדר םע .ןגמ תורדג לע לית-יטוח חותמל

 חתפמ תאצל וענמנ םידוהיה היחרזאו הלפאב היורש הרייעה

 ,רעונה רקיעב ,םידוהי לש םתובדנתה הליעוה אל .םתיב

 ¬וצפה ואבוה םשל רשא הדש יחותינל םילוח-יתבב הרזעל

 ,םהב םילפטמ ויה םידוהיה םיריעצהו לטקהדוודשמ■ םיע

 .ללכהמ תאצוי תורסמתהב יווד שרע לע םתוא םידעוס

 םינוש תונובלעב םידוהיה םיחרזאב םיעגופ ויה תונוטלשה

 .תושק תוריזגבו

 תזרוזמה םתגיסנו ינמרגה אבצה ידי-לע ריעה שוביכ םע

 םייעובש עובש ךות .החוורל ונמשנ ןילופמ היסור תוליח לש

 הירפסה .שדחמ "רואה" הירפסה תחיתפל ןוישרה תא ונלביק

 ¬מישו ידוהיה רעונה לש יתוברתה זכרמל בוש הכפהנו הלדג

 :תוינויצה תולועפה לכ ולהונ םש .ריעב ינויצ רצבימ םג הש

 בוהאה השרומה ידיל םתרבעהו תמייקה ןרקל םיפסכ ףוסיא

 .תויראלופופ תואצרה תכירע ,הפשי יכדרמ רמ ריעב דבוכמהו

 לכב היחה חורה היהש ,ןייטשלקניפ ריאמ רבחה זא טלבתה

 ¬וש םייתורפס םיאשונ לע הצרמ היה אוה .הלאה תולועפה

 םיאשונ לעו הקיזיפב ,ץראה תעידיב ברע ירועיש ךרוע ,םינ

 ובור בור .תורחא תוברת תולועפ להינו הלהקמ םיקה ,ב״ויכ

 לש רפסהדויב ירגוב ויה םהה םימיב יאקסנולפה רעונה לש

 ¬פסה ,ך״נתה ,תירבעה הפשה תעידי דבלמ רשא ףלח עשוהי

 ויכינח בלב רידחמ היה תילארשי הירוטסיהו תירבעה תור

 .תינויצה המשגהה ןויערל םתוא ברקמו "תדלומ תבהא"

 הרומה היה ,קסגולפל ץראהמ "םיבזכואמ״המ והשימ רזחשכ

 ¬לתה ינזואב עימשהל ונממ שקבמו רפסה-תיבל ותוא ןימזמ

 -יקהשכו .ץראה ןמ םישדחה םירישהו תוניגנמה תא םידימ

 ,ץראה תא ותביזע תוביס לע תולאשב "דרוי״ה תא ונופ

 תא הסרה תחדקה :הנעו הריעצה ונחור ריכעהל הצר אל

 תצורמב הילא רוזחא ,התוא בוזעל ץלאנ יתייהו יתואירב

 ...ןמזה

 .ך״נתב םירועש םג בר ןמז וכרענ "רוא״ה הירפסה ךותב

 ¬ימחכ םיעיפומ ויה ,החצ תירבעב ולהנתהש ,הלא םירועישל

 .םיעובק םיעמוש םיש

 הדוגא הדפייו "רוא״ה ירבח תצובק הגלפתה ןמזה ךשמב

 ךויצ-תונב" םג הדסונ ךכ דחא .ךויצ-ינב" השדח תינויצ

 ־ילעופ" תודוגא דוע קסגולפב ודסונ ןמז ותואב .׳בו ׳א

 -לפמ .םיריעצו םינקז םיסכודותרוא ,"יחרזמ" /בו ׳א "ןויצ
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 ¬ועפב םהל רוזעל םיכירדמ םהל וחלש השראווב זכרמה תוג

 תועד ידוגינו םיחוכיו לש הפוקתל הסנכנ הרייעהו םתל
 .תואנקל םעפ אל ועיגהש

 תכורפ תעירקכ השעמ

 ינש לש השיבמ העפות לע עומשל ותרחנ םהה םימיב
 ר״ד לש ותריטפ םוי ,זומת ׳כ םויבש ,םיאנק םייתד םירוחב
 ,קסנולפב שדחה שרדמה״תיבל וצרפתה ,לצרה באז ןימינב

 ¬עשב המרתנש תכורפה תא ונממ וערקו שדוקה־ןודאל ושגינ

 שדוקהךורא לע התוא תולתל ידכ תוינויצ םישנ ידי-לע הת
 ,הרוחש הפיטק התיה היושע וז תכורפ .לודגה לבאה םויב

 ןימינב ר״ד ןורכזל "זומת ׳כ" בהז תויתואב המוקרו הרוזש
 ¬אהמ תכורפה תא וערקש יד אל ,םירוחבה ינש .לצרה באז

 ויה העש התוא .םהילגרב התוא סומרל וליחתה אלא ןור
 -עשה רבד עדונשמ ךא .שרדמה־תיבב םיטעומ םיללפתמ קר

 ינש .ההקרמכ ריעה התיה יאקסגולפה רעונל וזה הירמ
 ושיגרהשכ קרו ,ךשוממ ןמזל הרייעהמ וקמחתה םירוחבה
 תא עיבה םהמ דחא .הריעה ורזח תוחורה רבכ ועגרנש

 רמאמה תעפשהב ריפחמה השעמה תא השעש רמאו ותטרח
 תינויצ תכורפ" תרתוכה תחת יסכודותרואה ןותעב ספדוהש
 ונמתנ ובש יבמופ טפשמ הכרע קסנולפב "רואה" תדוגא ."וז
 לש םתנעט תא עומשל ידכ םירוגיטק ,םירוגינס ,םיטפוש

 םתלועפ עוציבל םתוא העינהש הביסה לע ,םימשאנה יגש
 עגרב לבא אובל וחיטבהו הנמזהל ונענ הליחתכלמ .השיבמה

 .תואכרעל רסמנ ןיינעהו עיפוהל וברס ןורחאה

 "יככמ" טרופסה תדוגא תמקה

 םג התיה קסנולפב זא ומקש תונושה תודוגאה ןיב
 םיירקיעה םיליעפה ןיב .טרופסו תולמעתהל "יבכמה" תדוגא

 .ןמברג ןרהאו גגילרפש לאירזע םירבחה ויה יבכמה דוסייב
 םיליעפהמ םירבח םישולש ,םירשע לע עיפשהל וחילצה םה

 וגל חולשל השראווב זכרמל ונינפ .הדוגאל ףרטצהל רעונב
 רושיאל ותוא ונתלשו ותוא ונקתעה ,הדוגאה ןונקת תא
 ,קסנולפב וז הדוגא םויק לש תורשפאב ונקפקפ .תונוטלשה

 ךירדמ םייקל ונחוכב היה אל דבלב םירבח תומורתמש ןוויכ
 םירישכמ ינימ לכ שוכרל םג ךכ לע ףסונו ימוקמ״אל עובק
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 היה ירקיעה ישוקה םלואו .םירבחה ןומיאל םיצוחנה םילכו
 יאקסנולפה רעונה .ורקיעמ הז ןויער לביק אלש ,ומצע רעונב

 חתפל םוקמ יד ול היה ,תובישיה ילתוכ ןיב שובח היה אל
 -יבכמ" תדוגאל תישפח השיג ול התיה ,יזיפה ורשוכ תא

 חתפל ידכ םהלש םירישכמב שמתשהל ול ןתינו "שאה
 ,הרייעה ךרואל םרוזה ,הקנולפ רהנה .ב״ויכו תוזירז ,תושימג

 ףרוחה טרופסלו ץיקה תומיב היחשב תורחתהל םוקמ שמיש

 ,דתיהו הפי ףונ הל היהש ,ריעב .אופק היה רהנהש הפוקתב

 םילויט תומוקמ ויה ,הירבע לכמ תורעיו תושרוח תפקומ
 לע םינומיאל ,חוכ תפלחהל ריעה יריעצ לכ ורהנ םהילאש
 היה השק ןכ לע .תוישפוח טרופס תולועפ ראשלו םיינפוא

 .ןגרואמה טרופסה ןויער תא םיריעצה בלל רידחהל

 ימוקמה ןוטלשה ידיקפ ןיב ואצמנ הברה ונתעתפהל ךא
 רזעיהל וצר םה םגו ונב וכמתש םיקהבומ טרופס ישנא
 ¬¬שקב ןכאו .םתודידבמ תאצל ידכ וגלש תויביטרופס תולועפב

 עיגה רושיאהשכ .םירופס םימי ךות הרשוא ןוישרל ונת
 ריעה יריעצל זורפ ונמסריפ דיימו ונהמהמתה אל ,ונידיל

 תיתגלפמ יתלב היהתש "יבכמה" תדוגאל ופרטציש םידוהיה
 ."אירב ףוגב האירב המשנ" :המסיסה תמשגה לע דוקשתו

 ¬דיש יאמדקא ךירדמ וגל חולשל השראווב זכרמל ונינפ

 תא .יקלח ןפואב ונלצא קוסע היהישו ונתלועפב ונתוא ךיר
 םייקל ידכ םייטרפ םירועש ןתמל שידקהל לכוי ונמז דאש

 .הלאכ םירועיש תגשהב ול רוזעל ונחטבה ףא .ומצע תא

 ־כטילופהמ טנדוטס ,ץמאמה ונלצא עיפוה םידחא םימי רובעכ

 ןאכו .הלא םיאנתל םיכסהש ,גרבניו יכדרמ השראווב םוקינ
 וזכ תוזיזפב השענ לוכה .םיירקיעה םיישקה ונינפל ועלגתנ
 שרגימו טרופסל ןועמ ונמצעל רדסל וליפא ונקפסה אלש
 ישארה דקפמה ידסחל זא תוגפל ונייה םיצלאנ .םינומיאל
 שרגמב שמתשהל ונל חיניש ,קסנולפב "שאה יבכמ" לש

 .םינומיא יכרוצל םחלש

 ,קסנולפב ץיבוקובה רכיכב ןושארה ליגרתה תא ינא רכוז

 ,םיריעצ םירוחב םישולשכ ,ונדמעוה ."שאה יבכמ" שרגמב

 ¬בעב דקפתהל םיליחתמ ונא .ונתוא ןמאל ליחתמ ךירדמהו

 ישנאמ םינרקס םירבוע ונינפ לע ...םייתש ,תחא :תיר

 קסנולפב לגר־רודכ תצובק
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 םהילא בל םימש ובא ןיא לבא ,לוזלזב ובב םיטיבמ ,הרייעה
 .ובל ובתיבש תודוקפה ירחא םיאלממו

 ובל התרק הרוכבה רועישב יכ תולגלמ רוטפ יבניא
 ופעוה רועישה ןמזב .הזגור טעמ אל ונב תררועש ,תירקת

 ידי-לע רתסומ היהש דגבבש שרגמהמ םיבבא המכ ונילא
 ףודרל וביסיב .הרטמה תא םינבאה ואיטחה ונלזמל .היח רדג

 .דעומ דועב קמחתהל וחילצה םה לבא "םיצקש״ה ירחא

 היה רשפא יא ,םינורחאה ץיקה ימי ויה םימיה יכ םא
 ¬וקז ונייה אליממו םימשה תפיכ תחת ונינומיא תא ךישמהל

 השריש ,לאכימ השמ ,,׳שאה יבכמ" דקפמ לש ודסחל םיק

 -יבכמל ךייש היהש לודגה ינוריעה םלואב שמתשהל ונל

 םעטמ הנוממה ריעה שאר לש ותוברעתהל תודוה .שאה
 ¬סה ךותמ הז ןוישר שוכרל ונחלצה ,טדנרא דוד ,םינמרגה

 תורחא תועפוה תכירע ימיבו עובשב ןושאר ימיבש ,תוגיית

 .וז תוכז ונתאמ ללשית םלואב

 תיבמופה ונתעפוהו םינומיאב ונכשמה םיישקה לכ תורמל
 הלולכ .,רתיה תינכתב ."שא יבכמ" םלואב הכרענ הנושארה
 ,תוצובק לש תולמעתה יליגרת ,תרומזת תייוולב הכולהת

 -ימאריפו תוניגנמ יווילב עצובמ לוכהשכ ,תורוחבו םירוחב

 וזה העפוהה .םירקבמה להק לע םשור וריאשהש תופי תוד
 םידדועמ ונייה ונאו הדוגאל ףרטצהל ריעה יריעצ תא הדדוע
 ונתטלחה .םילושכמה לכ לע רבגתהלו ונתלועפב ךישמהל
 אלש ידכ ונלשמ תיבו שרגמל בורקב עיגהל השוחנ .דתיה
 ןיעדוצירק וא זמר לכש ,סופורטופאה ידסחל דוע קקדזנ
 ידכ תוביס יבימ לכ אצומ היהו ודובכב העיגפכ ול הבשחנ

 .םלואב שומישה תא ונתאמ עונמל

 ונלשמ םלואל ונעגה

 האובת לש םסא וילעו םיאתמ שרגמ ונאצמ ףוס ףוס
 דועו קיבשפ בקעי ןבדנה לש המורתל תודוה .ונל רכשוהש
 ¬רמו הפי םלואל והונכפהו םסאה תא ונצפיש םידחא םימרות

 ןמ ונררחתשנ ךכו: .ההובג רדג ףקומ האנ שרגמ׳ ךותב ,חוו

 דרו הטקשה ונתדובעב ךישמהל ונלוכי הפ .םירחאב תולתה
 ,סוס ,חתמ :ונינומיאל םישורדה םילכה לכ ושכרנ .תילאמרונ

 םגו ונלש ןמאמה תרוכשמ תא המ תדימב ונרפיש .םיליבקמ
 "יבכמ״ל ופרטציש רפסה-יתב ידימלת תא ןגראל ונחלצה

 .ילמס סמ תרומת טרופסה יפנע לכב םירועיש ולבקיו

 םירופס םימי ךותו ןושארה ןמאמה ונתוא בזע םייתניב
 ומדוקכ רילקש רמ םג .רילקש ןבואר. שדחה ךירדמה לבקתנ
 ונביצקת תא ןזאל ונחלצה םרט יכ ,תיקלח הדובעל לבקתנ
 .שרגמהו תיבה רופישו הריד רכשל תובורמה תואצוהה חכונ

 רמגבו יזוחמה דרשמב תודיקפב הדובעל לבקתנ ונלש ןמאמה
 דע םיכשמנ ויה םינומיאה .םינומיאב ליחתמ היה ותדובע
 לכב םינומיא-תעש הבצקוה הצובק לכל .ברעב רשע העש

 ¬יגח העפוה תארקל ונתוא ןיכהל ליחתה שדחה ןמאמה .םוי

 שגינ תובהלתהבו ץרמב .ונא ונתיבבו שדחה שרגמב תיג
 רבחה ,ונלש םינמאמה דחאב ונגסל רחב אוה .וז ותלועפל

 תינכת ןיכהו תושלחה תוצובקב ול רוזעיש ,קינריפ והיעשי

 .תיגיגח העפוהל הפי

 חילצנ םא הגאדב םייורש ונאו אבו שמשממ הגיגחה ברע
 תא חיכוהל עדנ םאהו האנה הנויבצ תא וז הגיגחל תוושל

 .םינומיאה תפוקתב ונשכרש םינושה טרופסה יפנעב וניגשיה

 ¬ואל םילגד ."ןבל-תלכת״ל ךפה שרגמה .הבר ,רתיה הנוכתה

 לגד ףפונתה הסינכה חתפב .םינוש םילדגב ףופ ילב םייפ
 תולמעתהל תידוהי הדוגא ,יבכמ" :תירבעב וילעו ״יבכמה״
 :תירבעב תבותכ הססונתה רעשב ."קסנולפ — טרופסו

 ¬בעב תועדוה .בורל םיחרפו קרי תטשוקמ ,,׳םיאבה םיכורב"

 היפיצב .תיזעולב "יבכמ" דחא טלשמ ץוח ,שידייו תיר
 תא הלילח וגל רפי אלש ,ריוואה גזמ ירחא ונבקע הכורד

 .החמשה

 ישנא ריעה יווצק לכמ םירהונ ולחה הדועיה העשב
 ¬והב תוזחל ועיגהש תוכומס תורייעמ םיחרוא םגו קפנולפ

 ,תושימג ,ןורשכ וליג םירבחה .תרדהנ התיה העפוהה .העפ

 םרת הפיה ריוואה גזמ .תוינכתה לכ תמגדהב רשוכו תוזירז
 ¬לתב םילמעתמה םירבחה .וזה העפוהה תחלצהל טעמ אל

 .םיפסאנה ברקב הצרעהו דובכ וררוע האנה תימואלה םתשוב

 ונמזוהש ,םיקיתו םיאטרופס םהיניב ,ימוקמה ןוטלשה ישנא
 הזב וארו הפיה הקיטבורקאה לכמ שממ ועתפוה ,םיחרואכ
 הנתיא ונתדימע יכ ןוחטב ונב הכסנ וז העפוה .בר גשיה

 .תחטבומו

 תיטילופ תקולחמ

 .הדוגאה לש ילאמרונ םויקב ךישמהל וישכע ונלוכי

 ברקב דובכ ררועמה ,קזח ינוגריא סכנ ונל ףסונ יכ ונחכונ
 ,תעמשמ לעב דכולמ ןוגרא ,םידוהי-אלהו םידוהיה םיבשותה

 .תיללכ הצרעהמ הנהנו ץמוא עפוש

 התדובע ."יבכמ״ה דעוול תוריחב וכרענ הנשב הגש ידמ

 ןיב תולעפתה שממ הררוע הדוגאה תלהנה לש תיביסנטניאה
 .תומר תואושתב דימת תלבקתמ התיה הלהנההו םירבחה

 ולח אלש טעמכו שדחמ דימת םירחבנ ויה הלהנהה ירבח
 הנורחאה תיללכה הפיסאב םלואו .דעווה בכרהב תורומת
 ףנוסת הדוגאה יכ ,םירבח תצובק םשב העצה השגוה רפסימב
 ונמהדנ .תיתגלפמ יתלב תויהל לדחתו תינויצה תורדתסהל
 ¬תהל ילבמ םויה-רדסל רובענש וגרעישו וז העצה עומשל

 .השק תקולחמדזלסל ךפה הז ןויער יכ ונחכונ לבא .הילע בכע

 .ךשמה הל עבקנו ליגרכ המייתסנ אל תיללכה הפיסאה

 םירבחה ברקב לבא ,רדסב םייתניב ומייקתה םינומיאה םנמא
 התיה אלש הדוגאש ,ונתעד לע ללכ הלע אל .הסיסת השגרוה
 שמשל ולכיש תולועפ העציב ךא ,תינויצ הדוגאכ המושר
 דמעות — תונויצ םשב ולגדש תורחאה תודוגאה לכל תפומ
 "הוקתה" תרישב הליחתה םירבחה לש העפוה לכ .הזכ בצמב

 .םירבחה לש הכורד םוד תדימע ךותמ "הוקתה״ב המייתסנו

 ."הלאמש" ,"הנימי" ,"חונ" ,"בשקה" היה ירבעה יקלחה דוקיפה

 :תירוקמ תירבע .דתיה הדוגאה תמסיס ."רזפתה״ו ,"הנפ הרוחא"
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 קסנולפב "ריעצה יבכמה"

 וזכרמב תבותכה ,ןבלדולכת ימואל היה לגדה ."ץמאו קזח"
 ."ץיארעפ ןרוט רעשידוי" :שידייב דצהמו תירבעב התיה

 שדב .עברא ,שולש ,םייתש ,תחא :תירבעב .דתיה תודקפתהה
 ץבושמ "יבכמ" למס עוקת !דיה הדוגאה ירבח לש םדגב
 :תובותכ ויה יבכמה םלואב .דחוימ ןונגסב דוד ןגמ ךותב

 -יטרפה רפכ .החצ תירבעב ,"אירב ףוגב האירב המשנ"

 ¬ושת .תירבעב ולהונ תויללכה תופיסאהו תובישיה לש םילכ

 תוצופת לכב תונושה תויביטרופסה תודוגאל הכרבה תוב
 לע ףא ,תירבעב ונתינ ,זדולו השראו — ןזכרמבו ןילופ
 .בור יפ לע תינלופבו שידייב ונילא וחלשנ תונמזההש יפ

 יפ לע וול יגיגח דעצימ תעב ריעה תובוחרב תוכולהתה
 ."הנויצ םנ ואש״ו "םיחא ושוח" תוירבע בצק תוניגנמב בור

 *וגאה לוסיח הרקמב" יכ רמאנ הדוגאה ןונקתב ןורחאה ףיעסב

 ."לארשיל תמייקה ןרקה לש התוכזל השוכרו הנוה רבוע ,הד

 ¬ואל תונגפהל וכפהנש ,תויתרוסמה .רמועב ג״ל תוכולהתב

 .שארב קלח "יבפמ־״ה לטנ ,ןילופ יבחר לכב תוידוהי תוימ

 ך קרסה״תעצה התיה הצוחנ אופיא המ םשל

 ןומא שדחמ עבוה תויללכ תופיסא המכ רחאל ,ןכאו
 ןמאמה ןהל וכזש תואושתל ץק היה אלו הלהנהה ירבחל

 .הלהנההו ישארה



 יעישת רעש

 ו י ה
 ...ם י מ י

 45״ ק&נולפ רפס



 ראטלפ לארשי

 ...םחכשא אל םלועל
 .הנטנייבשופל הליבומה ךרדב — ויתשגפ ךרדה םא לע

 ,שיבכה יריצ ינשמ ודמע םינשה יקיתע ןואילופנ יצעו םושלש לומתכ וקירוה המקה־תודש

 .םדוקמכ לוכה .םתרמשמ לע םילייחכ

 ...לבסו רעצ ועיבהש םירויחה וינפב ילע טיבה ךא ,קתש אוה ?ןאל ,יתארק ,אבא

 ...ןי׳צוחוםל ךרדב ינא ,התיבה ינב הבוש" :רמאו ךייח אוה .הכלא ךירחא ,תינש יתארק ,אבא

 .םולח הנהו יתמק

 .דוע םניא — הנהו יבלל םירקי ויהש הלא לכ לע ץיקהבו םולחב הזוה ינאו םוי ףדור םויו

 !םחכשא הכיא יכ

 .שפנ־תבהא םיתבהאש החפושמה ידלי תאו יתוחא ,יחא תא ,ינתדילוהש ימא תא חכשא ךיא

 יצאנה ןיילתה אבו — התונבלו ןויצל תולעל התיה םהייח תגרעש העונתל ירבח תא חכשא ךיא

 ...ךרדב םגישהו

 ,דאטנבניא ימענ ,הנרס היח ,הקסנוג לדרפ ,טרבלא לרפ לש םהיתונקויד תא ידגנל יתיווישו

 יכדרמ ,רלסל רתסא ,ץיפרש רתסא ,טסורפ ליטומו ךלמילא ,קירדה והיעשי ,רצינש ןרהא

 ףא םהיתוחפשממו .דוע םניא םהו שפנו בלב םיצולח — תורבחו םירבח תואמ דועו בולב

 ...רתונ אל רכז

 עומשל דימת םיאמצה ,בלה־יבוטו םיטושפה םידוהיה תא ,קסנולפ ידוהי תא חכשא ךיא

 .לילכ ודמשוה םהו — ןויצמ הרושב

 .דוע הניאו םייקתהל הלדח תידוהיה יתרייע .ןויזחה םת

 ...ומדנש תולוק ילילצמ םידהו ומלענש ףונ־תונומתמ םימומע תונחכו אלא ורתונ אלו

 ןכיה .יברוקב םזפמ אוה ,בבלנו רכומ ךכ לכ ןוגינהו ןוגינ לש לילצ ינא עמוש םיתעל

 ?גחו דעומ ימיב לארשי תיב לכמ עקבש ןוגינ ,אבא םתפש ןוגינה הז ןיאה ?ויתעמש

 םכיהולא ׳הב םיקבדה םתאו" :רתאה ילגמ םג עקוב לוקהו טלקמה תא חחופ ינאש שיו

 ."םויה םכלוכ םייח

 ,םהירוענבו םהינקזב ינפל םיבצינ םה .ופסינש םידוהיה תולוק ינא עמוש ןוגינה תא יעמושבו

 ;ילא םירמוא םה וליאכ

 ״!ווחכשת אלו ,ךינפל וננורבז אוביו הלעיו — הזה ןוגינה חוכב ךל״

 !םימלועל יברקמ שומי אל םכנורכז !םכחכשא אל



 רלאיב ביל־הדוהי

 םיאנב

 א
 ,ברשה טשן םת,דצ ןיעל

 ,ןשבכ עלמ טהלה דשא#

 ,עמכן סרק ףטנ*א#צ אשד

 ,הנגב רותנמ

 ,ןחגו דפצ ש#ש*םולה

 ,תבהא המחה עיקר הבגב

 ,ת#ר.וש לצ לכ ,תכחול דינ לכ

 ,םימנ ,םיאל 0תת־י#וטא םיתב

 .תפלוש דוקי־רהגב םידק־חור

 ,םיאנב ובאנ םימוגפ לע

 ,תיזג יתתס תודתי םימלוה
 • ז י• ז ־ : ״ • :

 ,ךנאו סל# ,ףדגמו תבקמ םע

 .תיזח־יכב־ץנ לע עגיה קשנ

 ,רמדזמ ריע "הנב לא ׳הנב לא"

 ׳חדקמ רוטרטו םירירש חתמל

 ,תןלומ ינוב ותחל אל ברשמ

 .הקלחמ יכ ןוזח םע הריצי־ןר

 ,תכרוד איחי די ,חדקמ תידי

 ,בבל־רבו חצמ־םוחש ינמית־חא
 ד *• - - %־ : ■ ד *׳ ־ז

 ,ררופנוה ,עז רוצ ,עלקה חדקנ

 ,וילוסלס רוחש ףיצזו ןכא־קבא

 ,תורוחש תואיגל ,ויניע םוהתמ

 ,תכקתשמ הגונ םיעוגעג־תננע

 ,םילואג וחבש השדח הריע
 • ; : • ד ד־: ז •

 .תפטוטה תואל םילמ? רומזמ

 ,בזע וילכ ,ןתנ תואה החונמל
 ־י■ :ד• י ־־ • ז ד : -

 ,ןעשנ גבךמל תישירח הונעב

 ,הלד טאל לי#ףת ילפקמ

 ,ןשונ ךיףכתב "רהוז" יפד

 ,החמ םיפא תעיז

 ,לטנ וידי זרבמ
 -ד דז *

 ...תבשחמב עקש ,ימדב בישקה עגר

 ,רימט קחרמכ קיתע־בינ־ןרו

 ...תבצע תניגנב תרק־בוחרב יןפתעה

 ב
 ,םיחכשנ תונורבז ילפרע וזגנ

 ,םינמז לגלג בבס הרוחא

 ,תלכשמ הרלעב תופיע תוטמס דע

 ,םינצנ רודו "םיחמצ" ת לעוש

 ,םתו ן#א אלמ ,ידלח־ביבא־יתאפ דע

 ,תרהעת קיפא םיערש תקיני דע

 ׳רגקה ץרופ ,םיבחר# ףאוש רוד

 .תר#צ ,עזג רמוע ,חחותעמ רודו

 ,םיונע תונכשמ ,תלקעמ אטמסב
 •ד ־: : ן * \ : ד : • :

 ,ורביד השלש שרדמ יתב

 ,"ימלק״ה ,ןשרד

 ,םומע טל?ו בחט־דא

 ,םיפכ יעיגיל תסנכ ,שדקמ םילמעל

 ,זורח בצקב םילגדת תמוא ,רחש יררועמ

 ,םלסמ תורוק־ןופס

 ,תברש# םישרק המיב

 ,תקעח# פילח# תבטח# תלד

 ,תר#?נ תוטשפב ןיקיתו תלפק

 .תקלדנ חרזמב תבחלש־ש#ש תע

 ,חתמה ,"ירוחאה"

 ,תך#קמ לכיה־תפכ

 ,ויתותשק תופחב לע תנעענ

 ,תבש־ידימתמל ר#עמ ,ראב# — םידמולל

 ,תקסופ אל וב אסליג

 ,ותס לילו ברש םויב
 ד : : דד :

 ,אובמב החוטש תופחה־ןכא

 ,תשחנ רויכ־ן שלש־ףס ,ין##־ינדא

 ,תראפתל יונב םחל־תדע "םידגנתמל"

 ...תשרומל יש םנףפ־הלעשי יבר?
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 ,שישיה שמשה והילא ׳ר
 ז ־ ז ־* ־ ז • ••

 עלי רפסל סנךפה לע
 וידד תומימע לע ,אלפ־תידגא

 ,ן;נבל אשנ םינבל גח שובלב ךיא
 ׳בלחו ןל! ךסנ דיס־טיט תלבגמלו

 בהזה ובל לע ,ושפנ תוגע לע
 ,ת^ןצ־הבידג יתשא תוליצא לעו
 ,תולךגל שפג־םתב ת?ל יעונצש

 ...תקצל ודקש לא־תיב תוריסל

 ,"שדחה" ,הובגה
 דד ״•• ־־ ז —

 ,שגפמ "םינויצ״ל
 ,תיתפצ יבוטח ויךומע ףיקז לע

 ,שפה יגךיעל ןק
 ,ירי? יצולחל רצוי־ןדס

 .תואה תארקל םירוענ טהלב םיכורד
 ,תילזמ־לגלג־ןויךפא ,תריצם הפכ

 ,ל?נו ףת ,רינב ,בגועל םינמ
 ,םידשל םימלוח
 ,חטיב למע לע
 ־ ־־ זז

 ,הריז רחשל תלכתה ד?ח לע
 ,שיד־ירכו לבש? םלת לע

 .לבזה ןשדל תקר־רגש

 ,וחו?צ "םיאקטקלק" תכרבמ תינעממ
 ,תירבה ותרפ תוגהו עגל םע רשא
 ,ןיא יבוטזן ,תוקצמ םלדל תועבצא

 ,דיס בורצ עוקב ,ספסחס ןריע
 ,חצמ הבג ,ןלע־לצת ,יאנב לאיחי ׳ר
 ,תבירבהס דיע תמדמדא הביש־ןקזב

 ,ןקימ ודבכש תוביטה ויניעב
 .תבלבלת תירזקי ׳תרידיז תוחקפ

 ,דמע יתעד לע לאיחל ׳ר# םוימ
 ויתוליל ר?םבו שדק עגלב וימי

 ,ןלצ תיביחך רפסמו םשב אל
 ,וירדס ירוטו וירפס םשב יכ

 זז: •• ג זז : :

 ,הנש ויקרפ ,תימיה יכבךג לע םג
 ...תבקמ םע רשךש םידלס ףכל

 "תוכרבב" יאבגהל ,רג "ןירךחגסב" ןידה
 .תכלשה תיטנ דע רציו זרח ךכ

 ג
 ,הלגל ימ רפע ,לאיחי ך ,ךיניעמ

 ,תירב? ךי^ממ ןמיתמ חא האךתל
 ,םליע יתבךלב םיעות םיפוסכמ

 ,תיצהל רירך־ריא הלאג ירהז דע
 ,םירשג יפגב לע שפנ־תאשב ,חור־םלעב

 ,תרעיב תפתמ ,אב םיברקע ןיבמ
 םיגיא ןיא חלצמ תמלא הגרעמ

 .תרשבס הצל תלה ,תוכלמ תריציל

 ,תינליזח תוגספמ ושלג תוליצא ימי
 ,תיתחת םוהתל ורבג ,םד־דשאב ,םיגש
 ,םיכ הרבע דיל? םג !קסגילפ יזחלע

 ...תללוגתמ תא ךלמךב ,ךריש םלאג
 ,רוש ילע ודעצ ךלזוח־ךלנב לבא
 ,טיגךבק הגה דע םיזעה תטמסמ

 ,ל5>ע תעבשמ םיריבג תביתנב
 .תלאגג ץך.א ידע רחמ־ילא־בנשאמ
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 איבל המלש

 קסנולפ ,יתודלי תרייעל
 תורבק קר דוע אל !םיחנומה ונתשנ המ דע
 םג םא יכ ,םיחא תורבק ׳החפשמ תורבק ,םידיחי
 ורכנש םיפלאלו תומלש םירעו תורייע ,םירפכ תורבק

 !דחא יחמב טעמכ דמשה אטאטמב ןוילכה םע

¥ 

 ךותב קסנולפ תרייעל םג ןויצ ביצהל התע ונאובב
 םירע םיפלא לש ותעווזב דחאמה יללכה תורבקה־תיב
 לש הבחרו הכרא לכל ערתשמה ,תוידוהי תורייעו
 ךותב םיממושמו םיכובנ םיאצמנ ונירה — הפוריא
 וא ,ןנוקל ןתינ המ לבא .ןודבאהו לוכשה לש םכות

 1 תורחאב היה אלש המ וז לע רפסל קר וליפא

 ¬ועה העשרה דיב ותרכנ םידוהי םינוילימ השיש
 ¬מהו ןטקה ידוהיה ףוגהמ ׳תימלועה האמוטהו תימל
 לכ וב ויה ויתורוד םיעבשו םישיש ךשמבש הנוע
 ־יטרמב ותולכלו ודבאל ,ודימשהל תוירזכאה םיידיה
 םהיאטח ינפמ דנו ענו היה ףדרנו .תומויא תויגולור
 — םישלחה לש םמדל םנואמצ ינפמ ,םייוגה לש
 -ףאו ?תחא תדדוב ריע לע רפסתו ןנוקת המ ,ןכא

 התוא לש האושהמ לצינש טרפל ימד ץא ,ןכ־יפ־לע
 יטירפב םג ןייצי אלו רוכזי אלו הקוחר תדלומ ריע

 .ללכב םילולכה האושה
 :הדונ השובהו תמאה ןעמל — ןוצרה ררועתמו שי
 ־בזה לע בל־ןורבשב קפרתהל — תובורק םיתעל אל
 החור תקני הב הקוחר הפוקת התואמ םייטרפה תונור
 זא יכ םא ,קסנולפ ,הנטק תיזוחמ ריע התוא לש
 ומכ ,הילא הרומג הלילש לש השגרה ךות היתבזע

 .הלוגה ירעו תורייע ראש לכל

 התעש ,תדחוימ חור וזיא הב התיה םנמאה ,לבא
 תידוהי ריע רותבש ,וישכע — ?הילע קפרתהל רשפא
 לש קחרממ התוזחל אלא תלוכי ןיאו דוע תמייק הניא

 היתבזעש זאמ תינרוחא םינש שש״שמחו םישימח
 םג זא התוארל תלוכי ילב ,םימי־לוע דוע יתויהב
 הב התיהש המדנ וישכע — תובוטה היתולוגס לע
 האיצוה ףא ,ןכאו .הייחמו תררועמ ,תלצאנ תדחוימ חור
 רפסמ ׳םיבושח םעטו הבשחמ ישנא רפסמ הכותמ
 'רואמה וא תימשרה תויצולחה ינפל דוע היחתה יצולח

 םיכישממכ רשא הזעההו ןוזחה לעב ,דחאה תאו .תנג
 הפונתב ,תוטהל עדי ,םימדוק ןוזח־ילעב המכ לש

 .םויכ הלולסמל תידוהיה הירוטסיהה תא המוצע

 חור ;תדחוימ חור וזיא הב התיהש ,עמשמ ,ןאכמ
 םיגשומ ,םילגרה ,הבשחמ יכרד הרקעש ,דואמ הלודג
 הבשחמ יכרד השירשה הריקע התוא חוכבו .בל־ישגרו

 ףא .םישדח בל־תושגרו םיגשומו םילגרה ,םישדח
 רובידה תאייחהל החור תא ,דסחל התע הל רוכזנ
 ינפלמ זא ,םידליו םירענ תואמ לש תויפב ירבעה
 ןילופ לכב םינושארה .םינש הנומשו עבשו םישימח
 ררימ תח ,לארשי תולג לכב הדיחיה ילואו ,תידוהיה
 רובידה ייחמ רפסמ זא עיגה אל יאדו הב םגש .םילש
 תדחוימ חור ילב .וז תחדינ הרייעב םרפסמכ ,ירבעה
 התנמ אל ה״סב ירהו .וללהכ תוחוכ םיררועתמ ןיא
 ¬רמלו — תוידוהי שפנ םיפלא תרשע וליפא וז הרייע
 יטושפמ הידוהי לש עירכמה םבור ויה ,אלפה הב
 תידוהי היצנגילטניא .םידורמ םיינע ףא ,םיינעו םעה
 ¬ניא יכ םא .ללכו ללכ הב התיה אל ,םויכ הנבומב

 התייה הבר תונדמלל הקוקז הניאש ,תישפנ היצנגילט
 אל איה ףא ,תידומלת תוינרות .ההובג יד הארנכ הב
 ברקמ ,תואמ יתשל ועיגה םא קפס .רתויב הבר .דתיה
 םתוא לש םלוככ םבור רשאכ ,בא-יתב םיפלא המכ
 יאדווב םחמ ."הרותה ןמ רוסא שדח״ש ועדי םיינרותה
 וא דחא ,תמא .תשדחמ העונת לכ הררועתה אלש
 "ידמולמ ואצי ,וז הרייעב תוינויצה ינושארמ םיינש
 ירוחב ויה םהירחא ורהנש םינושארהו .טעמ הרות
 רקיעב ,דתיה המתוח .ןכ־יפ-לע־ףאו .תואשרדמה־יתב
 אל םבורבש ,םינוונחהו םינויבאה הכאלמה ילעבמ
 דואמ השק ולמעש הלא לע .םהמ םילד תוחפ ויה
 ןיע" ידמולו םיברה םיליהתה ירמואמ ויהשו םתסנרפל
 הננוכ — הנבה ךותמ אל םאו הנבה ךותמ םא ,״בקעי
 ¬יפתמ .תשדחמה חורה האב הנממו וז לארשי תדע

 דנה םימיב תוברה םהיתוכרבמו םהיתוניחתמ ,םהיתול
 ־וירכתשהו םהידוקיר ,םהיתוחמשמו ,תוינעתבו םיאר
 התייהנ — תורחא הווצמ תוחמשבו הרות־תחמשב םהית
 הרצאו תונערופה לכב הדמעש תודהי התוא רקיעב

 .לאוגה תאיבל הווקתהו הנומאה תא הכותב

 םיבצקה ינב םתוא ומק ,הלא םע-יטושפמ ,םהמ
 םירגנה ימ ׳םירלדנסהו םיטייחה ינבו םינולגעה ינבו
 םהל המודכו םימה־יבאושו םילבסה ינב ,םיעבצהו
 ינבמו "םישקולה" תחפשמ ינבמ ,םייפכה־יעיגי ינב
 — םתוא םינכמ חחש יפכ ״לעפעל-יד־בייה״ תחפשמ
 "םיצקש״ה לש תויוערפתהה לומל דימת ובצייתהו

 יסויג ימיבו םידיריה ימיבו ,םהיתוגניחו םהידיא ימיב
 קחשל םהל קשחתהשכ ,תורחאה םהיתויוסנכתהו אבצה
 וא .םמותל םירבוע םידוהי לש םינקז תשילתב טעמ
 וא תויונחב םאו ,םיידוהי םידקדקב םימא תודיל
 םע־יטושפ ינב ועדי המ דע — םידוהי לש תונולחב
 ךות ׳םיערפתמל לומג בישהלו דובכב דומעל הלא
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 ¬על !הכרעמהמ וחרב אל וללה .תידדה םישאר תריבש
 — םיערופה די םיתעלו הנוילעה לע םדי התיה םית

 אל לבא .הנוילעה לע — המכ יפ םיבורמ םתויהב
 ןווכמב הלחתהב תמנמונמה — הרטשמהש דע וחרב
 ומלענ תותיזחה יתשו .ברעתהל ףוסבל הררועתה —

 .ויה אלכ

 תאנששכ ,םירחואמ רתוי םינמזב ,ומק םג וללהמ
 תודוגא — תנגרואמ רתוי תויהל הלחה הרייעב לארשי
 ןהינפמו םעה־ינומה וחטב ןהילעש ,הנגה תורובח וא
 לש הפעז תא וררועיו הלילח וזיגרי ןפ ,"ינפה" ודח
 םייחה לע וז הדימעו וז דובכ־תדמע .הערה היחה
 החוכמו רכומ יתלבה החממ הניזהש איה ףא ׳םיידוהיה
 תוררחתשהל םיצרפתמה ינושאר תא ,שגרומהו רכומה
 ידמולו םיליהתה ירמוא םע דחי ,םה .הרוחשה תולגהמ
 םיטעמל תירקיעה תנעשמה ויה ׳םיברה בקעי־ןיע
 הלואגה השעמל םהינפ ומשו תולגה ייחב ודרמש
 םא ןיב ,םינדמלו םיחקפ ,םינעדיל ךרע המ .שממב
 םיברה ילב ,תוינוציח תומכחב םא ןיבו לארשי תרותב
 םהיתושפנו תויורכ םהינזואש םימימתהו םיטושפה
 תורוקממ תוער תורושבלכ תובוט תורושבל תורע
 םיקוקז םהילע ואשנתהש הלא םג .םישעמהו היישעה

 .םהילע תואשנתהל ידכ םתנעשמל ויה

 בלהו שיש ,וז יתודלי תרייע :רמואו אופיא רוזחא
 ימיב הוניארש יפכ שדחמ התוארל םימעפל קקותשמ

 ןווכתמ הז רפסשו ,תצקמב הילע קפרתהלו תודליה
 ירעו תורייע יפלא ראש ןיב ׳טעמ םשו די הל ביצהל
 אל — תויתצלפמ תואמט םיידיב ודחכנש לארשי
 אלו ההובג תוקידצב אלו תורישעב תעפושמ התיה
 ¬ודג םיטקליטניאב אל ףאו םיגלפומו םיבר םינדמלב

 התיה התוטשפב התובישח לכ■ אלא .םינטק וא םיל
 תניתנל תוינושאר הב התיהש איה .הבוטה החורבו
 היהת .לארשי תויממוק ןיינב תישארל םינושאר םינב
 ןיינבב םימלועל הרורצ אנ יהתו םלוע רכזל תאז הל
 לומל הדיחיהו תחאה המחנה איהש לארשי תנידמ
 ארונהו ,לארשי םע לש ורעצבו וירוסייב ארונה ורבע
 ¬יצרהו תויופידרה ,לושחנ לכב ותדימע ןואגב דוה

 .דימת י דימת וייח שודיחבו ושאר לע ורבעש תוח
 התע דמוע הנה !וחמנ ךיידוהיש ,קסנולפ יתרייע
 ול שיש ,תינבנה לארשי ,תנידמב ךידירשמ- דחא
 ,רשואמ תויהל ידכ הברה ךכ לכ ול רסחשו ׳לוכה

 תרקי ;ןורכזב םיתעל •ןתוא הלעמו ,םחונמ תוחפל וא
 ינתדמיל ךתוטשפ .ךתוטשפ םושמ יל תרקי !דואמ יל
 םיאשנתמה תא רשאמ םעה־יטושפ תא רתוי ריקוהל
 ¬יצנ תא רשאמ ,םמשב םירבדמה תא רשאמ ,םהילע
 החוחתה ,הכרה תיתשתה םכנהו םתייה םנמא .םהיג
 .םכבותבו םכמו םכילע חמצש ,ראשה לכל הירופהו
 .םכקיחב לדגש בוטה לכ םתנשיד םכתיצמת םדב
 ןיאמ דימת ורכיז ,אנא !הלעמה ישנא םכל טאל ,ןכא

 .םתאב
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 שילאק קחצי לארשי

 הטמ לש קסנולפל הלעמ לש קסנולפ ןיב הרות ויד
 הרקוהב — ל״ז זירג רודגיבא ׳ר ,יכירדמ ,ידידי תמשנ רכזל

 ,איליע לע אילכתיא םימחר יעביל ,םתמ וחלש)

 ׳סמ —אילכתיא ןימייקתמ אל אילע אלמלאד
 (.׳בצ ןילוח

 ררוגתהש ׳ד״יה ץיבוקפמל ריאמ ׳ר לש ודכנ
 בוחרב ל״ז ןירג רודגיבא ׳ר לש ותונכשב קסנולפב
 דירשה תא — ויתרקח .הצרא ןמזמ אל עיגה — םיזעה
 ,יבלל ךכ לכ הבורקה ,הטמלד קסנולפ תודוא לע הזה

 : םיאבה םיטרפה תא ,ןאכ■ רוסמאו

 ,ה״ע ןהכ קחצי ׳ר לש םסרופמה שרדמה־תיב

 דחאש ,אלא ,ותומלשב■ ראשנו ׳וירבדל ,ברחנ אל
 תא .גיצה ,ומש *סטני ,קסנולפל היסורמ םירזוחה ןמ
 ¬אש לש ,לוכיבכ ,םגיצנכ םתהד תונוטלשה ינפב ומצע

 לע הנוממכ ,המרימה ךרד לע לביקו ,הטילפה תיר
 תסנכה־תיב קוריפל ןוישר — ״הליהקה דעו״ שוכר
 שרדמה־תיב תמבמש ,חבשל ןאכ ןייצל יאדכ .ל״נה
 ¬ארה היפיטמ םימאונ ויה — ה״ע ןהכ קחצי ׳ר לש ,הזה

 תא םישרוד — היציפמ .תונויצה ישרוד לש םינוש
 ףיטמל היה רומג רוסיאש ,העשב ,הערפה לכ אלל םתרות
 תורחא תורייעב תסנכה־יתב תומיב לע עיפוהל ינויצ

 .קסנולפל ץוחמ

 םהש ,לארשיבש קסנולפ ישנאמ יראה קלח ,בגא
 יאבמ — הישארו הנידמה ימיקמו ,וינובמ ,בושיה יצולחמ

 .ויה ל״נה שרדמה־תיב יכינחמו

 לש תחא הניבל ףאש ,דיפקהש ,הז סטני ,ןכבו
 אלש ,ילוא ,דוביאל ךלת אל קרופמה שרדמהדויב
 ותדובעש ,שיגרה ותרכה ףסל תחתמ ףאו ,ןווכתמב
 —הזכ שודק םוקמש ,ןכתיי אלש ןעי .ןה תויוצר ותיישעיו
 ביאכמהש אלא .ימוקמה ינלופה רעונל דעו תיב שמשי
 יאקסנולפה תסנכה־תיב לש והארמ םצע והז ,רתויב

 ...הברוחכ ולת לע דמוע ראשנה דיחי דירש ,ראופמה
 ¬ופב תסנכה־יתב לש הרוטקטיכראב ןיינעתמה לכ
 םימסרופמ תסנכ־יתב השולש ,רקיעב ול ןיריהנ ,ןיל
 דורגושיו ,בוקרטויפב תסנכה־יתב :םהו ,םתוקיתעב

 .,זימי׳זקו
 ־יהש החישמ עטק ןאכ איבהל יאדכ ,וז תונמדזהב
 ,ה״ע וקדוב ףסוי חונמה ידידי ,רייצה םע יל הת

 הילטאב רוקיבב יתויהב .יאקסנולפה ב״היבל רשקב
 תא רייצל ונוצר לע יל חס — ןילרבב וקדוב לש
 .יאקסנולפה תסנכה־תיבב לאקזחי לש "הבכרמ השעמ"
 ,תומימתה ויניע ךותל יתצצה ,הלא וירבד עמשל

 -תווחל ינלאשו ילא ברקתה וקדוב .רבד ויתינע אלו
 .יתעד

 הנתינ תמאה יכ ,יפב רבידה היה אלו יתקספה
 .הרוטקטיכראב וא ,רויצב יכונא ןיבמ המ ,רמאהל

 התואבו ,יב ריצפהל הבריה וקדובש ןוויכמ ךא
 :ול יתרמאו יתזעה — וילע הנומאה תירבחה הרוצה
 לאקזחי לש הבכרמה השעמ ךל המל יכו !וקדוב ,וקדוב
 יתואיצמ אשונ ךל ןיאה ז יאקסנולפה כ״היב ילתוכ לע
 ?הטמלד קסנולפ לש םיימוימויה םייחה ןמ רתוי
 וקדוב בקעי ׳ר ךיבא ומכ סופיט לשמל חק :ונייהד
 קנירב ולקמ לע ןעשנ יניע דגנ הכ דע דמועה ,ל״ז

 ."הקיטילופ ירבוד" תרבחב יאקסנולפה (רכיכ)

 וקדוב לטנ ,תוהש אללו הלא ירבד תא יתרמגשמ
 דמעמב ,ויבא לש ונקויד תומד תא רייצו ולוחכמ תא
 הכח :ןכמ רחאל ףיסוה וקדוב ."הקיטילופה ירבוד"
 ¬זמה" תא םכל תתל ידכב ,קסנולפל אובא דוע ,ידידי

 .יתלדוג ויתומא־תלדבש ,תסנכה-תיב לש "חר

 ףסוי ׳ר הנהו ,רפסמ םישדח ורבע אל ,תמאבו
 ימימ דחאב ,אקושד אמויב הז היה .קסנולפב וקדוב

 .ןורכזב םיתורח וראשנש ,םיאקסנולפה ץיקה

 בוחרב" ול דמוע ,יאקסנולפה תסנכה־תיב הנה
 רודגיבא ר לש ובוחר ,רצה םיזעה ׳חר לומ "םידוהיה
 םירהוד וב — ,ןיא מ תוגרדמל רכז ףאש ,ל״ז ןירג
 הנימי םיפנפנתמ םהיתובנזשכ ,םילהוצה םירכיאה־יסוס
 ־תיב ידצל ׳תגגוח תוריבא ךרד ,הלעמ הטמ ,הלאמש

 .םידוהיה בוחרל םינופה תסנכה

 ורוניסב וקדוב ול דמוע ,תסנכה־תיבב ,המינפ םשו
 ¬יבה" לע שדוקה־תכאלמב זכורמו ןותנ ,ודיב ולוחכמו
 ¬קמה דימלתכ ,הענכה ךותמו ,שדוקה־ןורא לומ ,"המ
 ,הגה לכ ותמשנ ךותל טלוק־גפוס אוה וברל ביש
 ¬יקל עגונב ,קיארג םייח שמשה ול ריבסמש הלמ לכ
 ־ןוראל שגינ קיארג םייח ,הנהו .שדוקה ןוראל םיטוש

 תא םירמו ,ותחיתפ ינפל תכורפה תא קשנמ ,שדוקה
 "ןוראה" תחיתפ םעש ,וקדובל הארמו ,הלעמל ועבצא
 שדוקה־ךוראל לעמ ,הלעמל םיחתפנ — הטמל —
 ,םיבנשא לש הרוצב ,תוריעז תותלד הרשע־םיתש

 .לארשי יטבש רשע־םינשל — זמורמה

 היסורמ םירזוחה ןמ היה אל םטני :ד״הבלמה תרעה*
 תביבסבש םירפכב שוביכה תונש לכ דשמב רתתסה אלא

 .הז רפסב '1959 תנשב קסנולפ״ רמאמה ׳ר .קסנולפ
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 -תיבב "הדובעה" תא ךרעש ׳לודגה ןהכה ומכו

 ךכ — ׳דל ולוכ לכ רוסמ — םירופיכה־םויב שדקמה
 דיקפת אלממו ,ודיב ולוחכמ םע דמוע וקדוב םג
 -תיב לש "חרזמה" תא אבה רודה ןעמל חיצנהל :שדוק

 .יאקסנולפה תסנכה

 םיןריתווה "דרמ"

 ."הלעמ לש קסנולפ" לע תורוש המכ — התעמו
 ."דרמ" ןיעמ /טקש יא ררוש הלעמ לש קסנולפב
 ¬ישאר לע םהיתורטעשכ ובשי וישכע דעש ׳םיקיתווה
 לע תורטעה תא ומש אל — הניכשה ויזמ םינהנו ׳םה
 .הכרעמב ועגפנ קסנולפ לש "ינפ״ה .האחמ תואל ,םשאר

 ¬לאשמ .ריעצ־לארא ינפל ספרתמ סובמרוד הימחנ
 ,ודכנ רפא תא — הנפיל ריע תוברוח לע שפחיש : ות
 ,ד״יה ןרוקרקוצ עשוהי ׳ר אנפיל לש ריעצה ברה
 לע םידרמתמ תיאקסנולפה אשידק־הרבח לש םיאבגהו

 .יאקסנולפה ןימלעה־תיב לש סרהה

 ׳ר לש ידיחיה "להאה" תא םידימשמה וצרפ רבכ
 ־םירטפנב עגופ ׳טלוש ׳עשרה ,ןודזה .ל״ז לקנרפ ףסוי

 .לארשי רבקל וכזש יפ־לע־ףא ,םישודק

 הלעמ לש קסנולפ ינב תא קיעזהל ,ורמגו ונמנ
 ,םשש ׳ןעיבו ןעי .בצמה לע ןודלו ,םלועה תוצק לכמ
 ןמז דמעמ קיזחהל לוכי אל "דרמ" גשומה ,הלעמל

 .בר

 ןיאש — תובצע תלבוס הלעמ לש אילמפה ןיא
 .החמש ךותמ אלא הרוש הניכשה

 ךשמב ופסאנ — םימורממ הקעזא לש טוחלאב
 לש קסנולפ■" לש התלסו הנמשמ ,םירופס םיעגר
 ¬ארה ןמ דחא היהש ,קחצי בקעי ׳ר ב״ושה :"הלעמ
 החמש ׳ר תא ,תונויצל קסנולפ ידוהי תא ררועש םינוש
 שריה והילדג ׳רו ונבו ןירג רודגיבא ׳ר ,סקיזייא
 ,שילקעי םייח ׳ר וסיג םע חמצ םייח שריה ׳ר .ןילמ
 לוועה לע ווידבש ,הטלחהה הלבקתנ םלוכ דמעמבו
 .גח־ידגבב םלוכ ועיפוי — ״הטמלד קסנולפב״ השענש
 ׳ר ודרי תיגיגחה הבישיה ינפל ,הלילה־תכשחבו
 ,םיזעה בוחרב רשא םתיבל םהרבא ונבו ןירג רודגיבא
 רעוגה היה םינפלמ רשא ,דדובה ץעה םע ודחיתהו
 םהירבחו יול האל ,רדורב והיתתמ םע יאקסנולפה
 ויה הזה ץעל תחתמו ,ץיקה יברעב םש םיפסאתמ
 אשנ וירג םהרבאו — ןויצ ירישמ םירשו םיחטתשמ

 :ורבד תא

 — ןאכ ראשנש ידיחיה ,הזה ץעה !הכ איגש לא
 יתעמשהש םינורחאה םירבדה לע ךניבו יניב דע
 ,זא ,ידע ,ץע ,ךל יתרמא .הלוגה תא יבחע ינפל
 — הנושארה השודקהש ,ןל אמייקש ,ךילעמ ידרפיהב
 ¬ישהו :ביתכדמ ,אובל דיתעל השדיקו התעשל השדיק

 יתישע ישדקמ תאו :ביתכ אלו .ישדקמ תא יתומ
 .ןיממוש ןהשכ וליפא ןהילע ןתשודקד ,ןאכמ — הממש

 "טעמ שדקמ" היהש תיג

 ,ילש אבסה ותוא הנבש ,הצחמל סורהה ,הז תיב
 יבאב ינדועב יכ — יבא י״ע יתכנוח ,יתלדוג ובו
 שדקמ" יליבשב היה הזה תיבה — ימא ילע התמ
 ,תיבה לע רומשל תראשנש ,דדוב ץע ׳התאו ."טעמ

 ,ןאכל — ער לכ ול הנואי אלש ׳הזה טעמה שדקמה

 הליפת ללפתהל יתאב ,הזה "טעמה שדקמה" ךותל
 תאצויה הליפתהש ,םימעפל שי יכ ,ןכתי .תודיחיב
 בלש ,ךרד הל תעקוב ,תלוע ,רעצ ךותמ ׳דיחיה ןמ
 ןובר .דובכה־אסיכ דע ,םידדובה םלוסב ,בלש ירחא
 ןולקה ,הפרח ׳ה רסה ,ךתוכלמ דובכ אנ הלג םימלועה
 ,הנוכנה החונמה ואצמ אל םתומ ירחא וליפאש .ךמעמ

 ׳ר לש ורבקל דע ועיגה רבכו ,םהירבק תא םיללחמ
 עגפ אל אוה :םילמה תותורח ורבק לעש ,חמצ אבא
 ,אבא ׳ר אוהו ,ןכ .וב עגפו ערה אבו .הערל םדא םושב

 ולש אבסה לצא ןנחתמ ,םישודקה םלוס לע הלע
 !החונמ ול ונתיש .ודעב ץילמיש ,"םהרבא ןגמה" לעב
 — םישודקה םלוסב םיבלשהש ׳ונל עודי ןמזמ רבכ
 עיגהל ןעי .ץופקל ,גולדל רשפא יאו ,ורבשנ ,םיעוער
 ,הנשי הדוקפ ׳וצ — םישודקה םלוס לש ןורחאה בלשל

 לע ,םשו ."רעצ לש" םלוסה ךרד תולעל םיכירצש
 תושפחמה תומשנ יפלא םומע בלש לכ ,רעצ לש םלוסה

 .ןורתפ תושקבמו תואליטרע ןילזאד תומשנ ,ןוקית
 םעבש הפיה קלחה תא תדמשה ,המלשבו ,ימלשב

 ?עודמ ?עודמ ,לארשי

 הנוב ךנה .ךכב וכרדש ׳ןמחרה לא ,ונל עודי
 ,התא ,רמולכ ,ךתלב ןיא יכ — ןעי ,םבירחמו תומלוע
 ילארשיה םדאה תא לבא ,ךידי־השעמ תא הלבמ
 הולא תמשנמ ,ךקלחמ תמרתש ,תרחב ובש ,םדאה

 !?המל ,םימשבש אבא ז ותוא תלליח המל — לעממ

 תא ןירג רודגיבא ׳ר ויבא םע םהרבא ובזעשכ
 םהילא ופרטצה — הלעמ לש קסנולפל םתולעב ,םתיב
 ןמזב ויהש ,אשידקדורבחה ןמ "תושומנה" םכרדב
 ,םינוממ ויה םילסחמה-םיחצורה םעטמש ,"קוליסה"
 ךענעה :תחא הרושב ודמע — ףוסה דע ראשיהל
 דחא לכ ,ס׳הקבר הבוד בקעיו אקווילש ףסוי ,ץילדייא

 :וילע לטומה ודיקפתב
 ודיב "קובי רבעמ" רפסה םע ץילדייא ךענעה
 :תזרכה םשל ,הקירה הקדצה תספוק הינשבו ,תחאה

 !תוממ ליצת הקדצ

 םיחצורה לש הנוממה הוולמה — הקווילש ףסוי
 רמוש'היהש ,ס׳הקבר הבוד־בקעיו ,הילכה םוקמל דע

 .ךידה קודיצ" לע תונדפקב
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 ואב ׳(קוריה קושה) קניר־ינולע׳זב ,הרייעה ףוסבו
 ׳ר — םיבושחה םיילארשי־ץראה ינפ תא ליבקהל
 ׳ר ,אשידק־ארבחב ישארה יאבגה ׳רבעשל ,ןימק השמ
 לש תואל ,ולש הפיטקה עבוכב שובח ,קינטולב ףסוי
 לש םלצב ףפותסמו ,הענכה םיעיבמ וינפו ,תויגיגח
 רוחשמ תורוחשה ויניעש ,ץיבונמחנ ומחנ ׳רו ,םיחרואה
 ומב האר .ול םחנמ ויא — יפוסניא רעצ ועיבה —
 הרובחבש יראהו .וידכנ תשולש תא ודימשה ךיא ויניע
 ¬שנש ,היח ותדכנ תנומת ודיבשכ ,שילעקעי םייח ׳ר —

 .ןילבול דיל יקינבארטב הרמ
 קסנולפ לומ תנווכמ הטמלד קסנולפש ,תויהב
 ,םימורמל אתווצב םיפסאנה לכ ולע עגר וב ,הלעמ לש

 .הלעמ לש קסנולפל
 ¬תמ םיכאלמה .רדסב אל המ רבד ,הלעמל םשו

 ם״יחוד םילאראה יחרפ םירסומ תוידוסבו ,םישחל
 ¬מדה רעש" ינפלו .הלעמ לש אילמפה לש םיברוקמל
 ,ושאר תורעש תא שלות ,הימחנ ׳ר ול בשוי "תוע
 ידכנ לש רפאה היא :תומלוע שיערמו ויפכ תא קפוסו

 ?עשוהי
 םואתפ עתפל — םיכאלמה לש םייפנכ־קשמ ךותמו
 :תועמדה רעש דעב ךרד הל העקבש ,לוק־תב 'תזרכמ

 ,ארחא ארטיסמ תשרפתאו תדחיתיא יהיא אתבש ליע דכ

 .הנמ ןירבעתמ ויניד לכו
 ,"הלעמ לש" קסנולפמ םיפסאנה וארש ןוויכמו

 ¬ינסכ ,דחא הפ ,םלוכ ורחב ,האבו תשמשממ תבשהש
 -תיבב ומכו ׳"םהלש" ןירג רודגיבא ׳ר רבעשל םרוג
 ורחב ,הלעמ לש וידה־תיבב ךכ ,הטמ לש ןידה
 תבש לש התסינכ םע ,הירוגינס דמליש ,םשפנ בוהאב

 .הלעמ לש קסנולפ לע ,שדוק
 וכרד ךכ — לוחב וכרדכ — ץרג רודגיבא ׳רו

 עיפוהש ומכ ,הלעמ לש וידהדויב ינפל עיפוה ,שדוקב
 ,הרוחש םיטפוש תמילגב ףטעתה .קסנולפב תואכרעב
 ףסוי ׳ר ,לגס ׳ר ,הפשי יכדרמ ׳ר :וידידי לא הנפו

 הירוגינסה תא ןורכזל ומשריש ןמפלק םהרבאו ,וטלפ
 .ולש

 — הלעמ לש קסנולפב תבש ברע לש תושמשה ויב

 ליע דכ" :לוק תב ,דה םיעמוש ללחבו ׳אבו ברקתמ
 ."אתבש

 ¬עמ לש קסנולפב" תבשה־רנ קלדנו — טעמ דוע
 ועיפוה — לארשי רבקל אובל וכז אלש הלאו ,"הל

 .םדובכ לוליח לע — דובכה־אסכ ינפל הנעטב
 ודידיו םובמדוד הימחנ ׳ר ודמע הרושב םינושארה
 ,ןרוקרקוצ עשוהי ברה ודכנ לע הז ,שילעקעי םייח ׳ר

 .םתחונמ לא ואב אלש לע .היח ותדכנ לע הזו
 םכירדמ םגיהנמ ,ץרג רודגיבא ׳ר לש הירוגינסה
 .עגר לכב עיפוהל הנוכנ — רבעשל קסנולפ ידוהי לש
 עגרב םהילגר לע ודמע םיבוסמה לכ !סה דלשה
 שריה ,ר לש םתיוולב ,ןוסלכימ ברה עתפל עיפוהש

 ךונה ׳ר םריכזמו דלפנייש רזעילא ׳רו חמצ םייח
 .רלאיב

 םיעברא ךשמב שמישש ,ןוסלכימ לאקזחי ׳ר ברה
 ,תואישנה ןחלוש לעש שיטפה תא לטנ ,אתמד בר הנש

 .טפשמה תחיתפ לש תואל שיקמו

 הירוגינסה

 ,חתפנ הלעמלד קסנולפ לש טפשמה־תיב דובכ

 ותושרל תירוגינסה תא תרסומ הלעמ לש אילמפהו
 :רמואו חתופה .ןירג רודגיבא ׳ר לש

 !הלעמ לש קסנולפד טפשמה־תיב דובכ
 ¬ארה השודקהש ,ןעוטה ,םהרבא ינב לש קומינה
 — אובל דיתעל השדיקו התעשל השדיק — הנוש
 ¬רבא ,ינב אוהו ."ישדקמ תא יתומישהו" :לע םסובמ
 בוקי" לע רתיו הטמ לש קסנולפב םנמאש ,ולשב ,םה

 .ברסמ אוה — ןאכ לבא ,״רהה תא ןידה

 ןעמלש ,םהרבא ינב ןעוט ,הטמ לש ןידה־תיבב ,םש
 .רתוול חרכה היה — לארשי תודחא ןעמל ,םולשה
 םלועל וב םילועש םלוסה לע ,ןורחאה בלשב ,ןאכ לבא
 — םלועל ,תועיבצ ,הפונח וב ןיאש םלועל ,תמא ולוכש
 .רתוולו םילשהל השק — עירכמה אוה אוה דחאה ובש

 ,"רעצה םלוס" והז — םהרבא ינב ןעוט — םלוסה
 ¬ירבמ ׳תונועמ תומשנ יפלא םומע ויבלשמ בלש לכש
 ,ןילבול דילש יקינבארט תחשב םש יא תועותה ,תוש
 ונל אצמה :תועבות ןהו ,םי׳צנייבשוא ,הקנילברט
 ןידה ןמ הז םושמ• !הניכשה יפנכ תחת הנוכנ החונמ
 לטונ ןרהא ןב רודגיבא ,ינא לבא .רתוול אלש אוה

 .הלעמ לש קסנולפ תא תוכזל תושרה תא ימצעל
 !הרוקחנו ונכרד השפחנ

 לש תורחהו הלואגה םוי ,לודגה םויה אוב ינפלו
 תסנכ ,תאו ,םלועה־תבש אובת — םלועהו םדאה
 יכ ןעי ׳העמדמ ךיניעו — יכבמ ךלוק יענמ ,לארשי
 ,אוה־אוה — רחבנה־םעה רבע ובש םירוסיה־רוכ

 .םלובגל םינב ובשל והכזמה
 ונא וידה תאו ,רועינו רזוח — האובנה ןוזחו

 :םיעמוש
 ,טפשמבו קדצב יל ךיתשראו ,םלועל יל ךיתשראו"

 ."הנומאב יל ךיתשראו
 תבש לש רנה תקלדה לש ןמזה עיגהשכ ,התעו
 םויה־שדקתי ,םלועה תבש לש רואה קלדוי — שדוק

 !הריציהדוושדחתה םויל ,חבש ולוכש םויל —
 אילמפה תא םישדקמ הטמ לש קסנולפב ומכו
 ,ןאכ ונא ךכ ,"הבר הימש שדקתיו לדגתי״ב הלעמ לש
 לדגתיב :לארשי םש תא םישדקמ הלעמ לש קסנולפב

 !לארשי םע שדקתיו
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 ׳ר הנע ,תבשה־רנ קלדנו ,םויה שדקתנש עגרבו
 ילע יתלבקש הלעמ לש אילמפל עודי יווהל :םהרבא

 .ןידה תא
 הטמ לש קסנולפ ןיב הרות־ןידח רמגנ דכו

 .הלעמ לש קסנולפו

♦ 

 ושחלתהש ולא יא ויה םילאראה־יחרפ ןיב קר)
 .(אילכתיא ןימייקתמ אל אילע אלמלאד

 ןמטרג השמ

 הסנרפו הליפת ,הרות
 ריעכ התיה העודי ,1933 תנשב היתבזעש ,קסנולפ

 אל קסנולפב ינרדומה ירבעה ךוניחה .םיליכשמ לש
 ךוניח דסומ ןכש ,"תוברת" רפסה־תיב דוסיי םע ליחתה
 לש רפסה־תיב :ןכל םדוק דוע ריעב םייקתה יטרפ ירבע
 ,רובידה תפש וב התיה תירבעה הפשהש ,ףלת םיחאה

 תירבעה הפשהש ךכ — םידימלתל הרות וציברה הבו
 .בוחרב העמשנש םייח תפש התיה קסנולפב

 לביקש הלכשהב קפתסה יאקסנולפה רעונה בור
 -תיבב וא םידומילב וכישמה םיבר .יממעה רפסהדויבב

 ¬עבש םיינוכיתה רפסה־יתבב וא ,ריעב ינוכיתה רפסה

 אל השראו וליפאו .דבאלמ ,קצולפ ןוגכ ,תורחא םיר
 ףא םידחאו ,השראווב םירומל ןוירנימסב ודמל םיטעמ

 .הובג רפס־תיב רומגל וקיפסה

 ירבעה רעונה היה םידומילל הקושתה תניחבמ
 התיה טעמב אל .ינלופה רעונל אמגוד שמשמ קסנולפב
 ךישמהל םהידליל ורשפיא רשא םירוהה לש םתוכז וז
 .ךכל תיפסכה תלוכיה םהל התיה אלשכ םג ,םידומילב

 ולבקי םהידליש וצפח קסנולפ ידוהיבש םיקודאה םג
 .ההובג הלכשהו ינרדומ ךוניח

 היסולכואה ייחב דבכנ םוקמ וספת תסנכה־יתב
 ¬מדזהב ואלימש םידיקפתה םיברו ,קסנולפב תידוהיה

 יכרוצל ,ןבומכ ,ושמיש הנושארו שארב :תונוש תויונ
 שולש ללפתהל םידוהיה וסנכתה ןאכל ירהש ,הליפת
 ¬ילל םוקממ שרדמה־יתב ושמיש ,תינש !םויב םימעפ

 ¬דחה זכרמ היה ןאכ ;ארמג ףדו תוינשמ קרפ דומ

 הבכש לכל .הקיטילופ יניינעב וחס ןאכ ,ריעה לש תוש
 תודמעמה לדבה םג ,ולשמ הליפת־תיב היה יתרבח גוחו

 .תוירבה וללפתה ובש תסנכה-תיב יפל רכינ

 לכל רשאכ .רקובב תבשב ריעה הארמ חכשיי אל
 םדיצלו ,גח שובלב םידוהי םירהונ ויה ריעה ךרוא

 ,תורוגס ויה תויונחה לכ .תבש־תליפתל םהינפו ,םהידלי

 םירזוח ויה םיירהצבו .ולש הליפתה-תיבל ךלה שיא שיא
 ."םולש תבש" תכרבב םידרפנו ןילוח-תוחיש םיחיסמו

 הנמנ אוה .שארב םוקמ ספת לודגה תסנכה תיב
 לש םיראופמה תויסנכה־יתב םע תינוציחה ותרוצב
 ¬דאה ותינכותב ןהו תינוציחה ותרוצב ןה ,הלוכ ןילופ

 יואר ריעב שרדמה־יתב תשולשמו .תראופמה תילכיר
 ,"שרדמה־תיב עיינ סאד" ,שדחה שרדמה־תיב ןויצל

 .םירחוסו םיאנ םיתב־ילעב ללפתהל ויה םיגהונ ובש

 .ריעה לש םיטנגילטניאה

 קסנולפ ידוהי וסנרפתה המב

 הז ןודינב תיטסיטאטס הריקח הכרענ אל םלועמ
 תיאלקח התיה הביבסה .תיללכ איה יתריקס ןכ לעו
 םימיב .קוש־םוי ריעב ךרענ עובשב םיימעפו ,הבורב
 ¬סמ יקסיע םשל הביבסהמ םירכיא םיסנכתמ ויה הלא

 : םידוהיה ידיב ולוכ טעמכ היה רחסימהו .ריעה םע רח

 וקסעתה קסנולפ יבושחמ םידוהיה תיצחממ הלעמל
 ויה אל .הכאלמב וקסע רתוי ןטק זוחא וליאו ,רחסימב

 .םידורמ םיינע אל םג ךא ,םיגלפומ םירישע קסנולפב

 .םיבר םידידי יל יתשכר השראווב ידומיל ימיב

 ¬ידי םע ארגפה ןמזב ריעב שגפיהל היה אלפנ המ ךא

 ¬חהל ,אתווצב ברע םהמע תולבל ,םימיה רבכשמ םיד

 לש ודיתעב תוכורכה תויעב לע חחושלו םימשר ףיל
 .יאקסנולפה רעונה

 ,ףטו םינקז :יריע קסנולפ — ךייללח לע יבל יבל

 !םדארתייח ידיב ותרכנש השאו שיא
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 ימחלה תיב לחר

 לארשי ץראל קסנולפ ןיב
 ינפל דוע ,קסנולפ ונריעב ינויצה ןויערה ללוהמ
 ,ןויצ־יבבוח קר ומייקתה רשאכ ,תינויצה העונתה םוק
 ינושארמ היה אוה .ל״ז קיזייא החמש ,גרוחה יבא היה
 הברהבו ונריעב "ןויצ יבבוח" תדוגא לש םידסיימה
 ול יתארקש) יבא .רוג ידיסחמ היה יכ םא ,ןילופ ירעמ
 ¬תמ ידי-לע ףדרנו ותוינויצ לשב הברה לבס ("דוד"

 וירבח םעפ ויהש םידיסחה דוחייב ,םינויצה ידגנ
 ,תבשב םעפ ...ויפדורו ויאנושל וכפה ב״חאו וידידיו
 ורמאו "לביטש״ה יללפתמ וילא ושגנ ,הליפתה עצמאב
 םירבדהו ,(רוג ידיסח לש) לביטשה תא בוזעיש ול

 .תויושרה ינפל הנשלהל דע ועיגה

 םירטושה .ונתיבב שופיחה־םוי תא ינא. תרכוז
 תא ,ואצמש יתלומעתה ינויצה רמוחה לכ תא ומירחה
 ¬קאה תא ,תורחא םירעמו יאסידואה דעווהמ םיבתכמה
 -ןרקה ילוב ,םילקשה ,אניתשלפ־ולגנא קנאב לש תויצ
 לא םהילא תווליהל ונימזה ידוד תא וליאו ,תמיקה
 להק ףסאתה םירטושה םע ותכל תעב .היריעה־תיב
 ,רוג ידיסחמ דחא .הז הזחמב תוזחל ואתשהש ,בר םישנא

 טליופרעפ ,החמש :ול קעצ ,יבא לש םיבוטה וירבחמ
 ¬כב בקריתש ,החמש) !ןטייק יד ןיא ןרעוו יד טסלאז

 .(!םילב
 ררחוש השירדו הריקח ירחא .המייקתנ אל ותללק
 לע ריעה שאר הלע דמעמ ותואבו .התיבה בשו ידוד
 םאנו קושה־רכיכ עצמאב בצוהש (רכוסמ) לודג זגרא
 םתאש רעטצהל שי :ינויצ םואנ ףסאתהש להקה ינפב
 'ייא החמשש ,הזה בושחה םדאה לש וחורל םיניבמ אל
 ¬יתובא תאב םכתמוקתלו םכתבוטל גאודה ,ומש קיז
 אוהו .םכב תררושה הכשחהו תורובה לע הארמ הז ,םכ

 .ודיב קיזחהש היצקאה תא להקה יניעל שרפ

 לע באד ובל .ןוחצנ תחמש וז התיה אל ידודל
 .אקווד יוג יפמ עמשנש ינויצה םואנה לעו הנשלהה

 לש הקלחדונמ םג ויה תונובלעו תורצ טעמ אל
 הנוצר תא עינכה אל הז לכ לבא .ל״ז הבוטה ימא
 .ל״ז ידוד לש לאידיאה תא םישגהל הנתיאה התפיאשו

 .םהל ולכי אל ויביוא

 ־מנש םישנאמ דימת המוה ,דעו־תיבכ היה ונתיב
 דוחל דחא לכו אתווצב .ינויצה ןויערל ופרטצהו וכש
 ־צה" ךכ דחאו ,"ץילמה" ןותעב ןיזאהלו אורקל ואב

 .ונתיבב ולבקתנש "הריפ

 'יב שמיש ,שרדמה־תיב ירוחב ,קסנולפ יריעצל
 ץרא ,תונויצ היה םיחוכיווה אשונ .טלקמ״תיבכ ונת

 .תרבודמ הפשכ תירבעה ןושלהו לארשי םע ,לארשי
 .יתקני וישרשמ ,יתכנוח ,יתלדג הז תיבב

 ונוזח תא םישגהל ,ןילופ תא בוזעל טילחה ידוד
 רדוס 1905 טבשב רשע־השימחב .לארשי־ץראל תולעלו
 -יחלבו תוכרבב ,םימואנב .ונתיבב הדירפ-ףשנ ידודל

 .לארשי־ץראל וכרדל ידוד תא וניוול םיידידווצ

 ¬המ הפיה ותומשרתה .םיבתכמ תשרפ הליחתה
 -זוחמל עיגהל הכזש ידוד לש הברה ותחמש ,ץרא
 לומגה היה הז — ויניע ומב ץראה תא תוארל ,וצפח
 ידוד יבתכמ וראשנ אלש לבח .ויתואלת לכל לודגה
 רבקב 1921 תוערפב .לארשי־ץראמ ויתויומשרתה םע
 םיבתכ הברה םע דחי ודבא םה ופי די־לע ימ׳גע תצ

 .םירחא םיבושח

 קזחו אירב ,ריעצ דוע ידוד היה אל ותיילע תעב
 ¬עה ישבוכ ,םימחולה םילעופה תורושב בצייתהל ידכ
 ¬לכל הגאדהו היה אל שוכר לעב םג .תירבעה הדוב
 ,םחה םילקאה ,ותחונמ תא הכירדהש החפשמה תלכ
 ינפמ ששחה ןכו ,ץראב זא וררשש םישקה םיאנתה
 ¬שממ ,היתויחאמ ,(ילש אתבס) המאמ ימא לש הקותינ
 אמא םא תואדווה־יאו ,הידידיו היבורק לכמו התחפ
 -חרואב ינכפהמה יונישלו ,ץראה יאנתל לגתסהל לכות

 .ובלב קפס וסינכה הלא לכ — םייחה

 דהו "הרוביג״ה יתייה ,יתוחוכ תא ינא יתרזא זאו
 לארשי־ץראל תולעל תצרמנה יתטלחה לע ידודל יתעד

 ,ןילופל דודה בושי םא םג :ידודל יתבתכ .המ יהיו
 יתלבק הנהו .לארשי־ץראל תולעל השוחנ ילש יתטלחה
 לחרו .המירצמ ויחא תא איבה ףסוי :דודהמ הבושת
 תא ףריצ אוה הזל .לארשי־ץראל ונתוא האיבמ ונתב

 .ךרדל ונתאצ תארקל ויתוכרב

 םייברג תיישעל הנוכמ לארשי־ץראב הנק ידוד
 םינש המכ ירחא .וז ךרדב ומויקל חיוורהל שקיבו
 וז הרשימבו אבס־רפכב ןושארה ריכזמל ידוד הנמתנ
 הנושארה םלועה תמחלמב .םינורחאה וימי דע דבע
 ¬יטה תלחממו םיכרותה תופידרמ ,בערמ ץראה הלבס
 דחא היה ,םדאה תא בהואהו ,םדאב רקיה ,ידוד םג .סופ
 ו״ערת ןסינ ח״כב תמ אוה .סופיטה תפיגמ תונברקמ
 ינא ,ונחנא .םינב וירחא ריאשהל אלב ,הוקת־חתפב
 םיבוט םינבכ ול ונייה ל״ז ירא־יבצו רזעילא יחא ינשו
 ¬מו בוט אבסכ ונידלילו אבאכ ונל ידודו ,םיבהואו

 .ךורב ורכז יהי .רוס
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 הפשי יכדרמ

 לארשי־ץראל םילוע ונא

 אמא ,קסנולפ תא ונאצי 1906 תנש לולא שדוחב
 קסנולפ יתדלומ ריע תא יבזע םוי .צ .ש "ג .ד ,ינא ׳ילש
 הלוהמ החמש יתשגרה .הכשנ יתלב םוי יליבשב אוה
 תודליה שרעמ הדירפו ,תומולח תומשגתה — ןוגיב
 םישדחה םייחה תארקל הווקת ,יל בורקהו רקיה לכמו
 םכנה המל ,בלב הקיעמ הלאש .םיראשנה לע רעצו
 !םכל הכחמ ,םכל הארוק ונצרא ירה ?תולגב םיראשנ
 ייחמ םיאכודמ ...םירזו םירכנכ םיבבותסמ םתא הפו
 ¬יהל היה השק תאז לכבו .הלטבבו דחפב םייחו תולגה
 .םתאו םהיניב תייח ריתונש לכ תאש ,הלא לכמ דרפ
 ¬ענו םיכלוה םהה םימיה ,וחגנ םירוענהו תודליה תונש
 םירבח םע ונמלטצה קסנולפ תא ונתאצ םויב ...םימל
 ,העיסנה ינפל ,ברע תונפל .ל״ז ןירג רודגיבא לש ןגב
 היה םוקמהש ןוויכמו ,אתבס תיבב ,ונלצא םלוכ וזכרתה
 ,ותיב תלד תא ינויצה הפשי חתפ ,םלוכ תא ליכהמ רצ
 לוכה .שגרנ היה חורה-בצמ .אתבס! לש התיב םע לבגש
 תויהל ולדתשהו ...תועמד וליזהש ויה ,וכרב ,ושגרתה
 ןתינ וליאכ ,תיבה ןמ ונאציש ינפלו .חומשלו םיחמש
 ¬שכ ונלוכ ונדמע ,שארמ הכורע תינכת לכ אללו ,וצ
 הרידא הרישו לע לא תומרומ ונידיו חרזמ דצל ונינפ

 ןעגעק דנעה יד ןעבייה רימ :םיכז תובלמ הצרפתה
 חרזמ יפלכ ונידי םימירמ ונא) ...ןרעווש ןוא חרזמ
 ¬יפת ןיעכ ,ונלוכ תא הפפא חור־תוממורתה (...םיעבשנו

 ףא ...עדונ יתלבה תארקל יתכלה רוהט בלבו ,הכז הל
 הלמה ?לארשי־ץראב השעא המ ,יתבשח אל עגר
 ¬קנ אל "םיצולח" םשב םג ,זא הארבנ םרט "הרשכה"
 .ידמל םיבר יאנג־תומש ונל ויה ונידגנתמ יפב .ונאר
 -ץראב תויחל הצור ינא ,יל רורב היה רקיעה לבא
 ¬עלו תונבל רוזעל ,הממשה תארפהל ידי תתל .לארשי
 ¬חה תאו םילענה תונויערה תא םישגהל ,ונצראב דוב

 ונרשאל — ונריעבו ,זעונ דעצ היה הז .םירקיה תומול
 ־חנה דעצה תא ושעש שפנה־יזע םירוביגה ואצמנ —
 תמוקתל ,ונלש הירוטסיהה תריציל םיפתוש םנהו ינוש

 .םיכוזה ירשאו !לארשי־תנידמ

 תמועל דואמ ןטק וכזש הלא לש םרפסימ לבא
 !ןידבאד לע לבחו ,םיראשנה

 ¬רכב ונעסנ (ןילדומ) קסבייגרואיג יבונל קסנולפמ

 הנושארה םעפב) תבכרל ונילע םש .הדוגישפ לש הרכ
 תבכרב בוש ונאצי םשמ .השראוול ונתאיבהש (ייחב
 ונררוגתה הינאל וניכהש םימי עובש ךשמבו הסידואל

 .ונגלפהו הינאה האבש דע ןולמב

 יחא ינש

 ¬ואב ונריע ינבמ םיבוטו םיברכ םהומכ ,יחא ינש

 הנתנ אל םהמ שיאל .םיה תונידמל ודדנ ,םימיה םת
 םתואב םיאקסנולפל לארשי־ץרא הנתנש המ הקירמא י
 ךא ,לארשי־ץראל תולעל םולחה תא ומלח םלוכ .םימיה
 יחא .הקירמא ייחמ ורוונוס יכ ,חוכה םהב דמע אל
 .1908 תנשב ,ונירחא הצרא עיגה ל״ז רזעילא יביבח
 היה הדובע .הברה יתחדק ינא ,השק היה ץראב בצמה
 עיקשה אוה .לגתסהל השק ול היה םגו ,גישהל השק
 ־רפכב המדא םנוד האמ הנק ,ותא איבהש ופסכ תא
 ףסכ חולשלו הדובעל בושל הרטמב הקירמאל בשו ,אבס
 םע רוזחלו םידקש םרכ עוטנל ,המדאה תא דבעל םשמ

 .הצרא ינשה יחא
 ונבו השא ןאכ אשנ אוה ץראל הינשה םעפב ואובב
 ודלונ .החפשמל ויהו אבס־רפכב ובשייתה ,םתיב תא
 ¬ארה תימלועה המחלמה הצרפ הנהו .תונב יתש םהל
 .וחרב םירחא ,ושרוג םישנא ,ץראב המוהמ המקו הנוש
 ¬למה ימיב ותמ ויתונב יתש .הקירמאל רזח יחא םגו
 םילייחה 'ורקע םידקשה םרכ תא ,סרהנ קשמה .המח
 .ץראל ותחפשמ םע יחא רזח םינש המכ ירחא .םיכרותה
 הפ םתיב תא ונב ,ןיקלנ רירפצו המלש ,וינב ינש
 אוה .ןוסא ערא ןכסמה יחאל םלוא ,תוחפשמ ומיקהו

 !רורב ורכז יהי .תמו השק לבחנו רומחמ לפנ
 ראשיהל הנווכב ץראב םימעפ רקיב ריעצה יחא
 ...המיכסה אל החפשמה לבא ,וינב תא הפ ךנחלו הב
 לע ,תספרמב ,הפ:ורמואב יחא ונתאמ דרפנ בר רעצב
 תויחלו ראשיהל הצור ינא םימו םחל לע ,הז ץע־לספס
 .הצרא בושל הווקתבו םיעוגעגב יח ויתונש לכ םנמאו .הפ
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 ¬אל רזחו םימי שדוחל רצק רוקיבל עיגה 1957 תנשב
 ¬יתוחפשמ םע וינב ינשו ותשא וראשנ םש יכ ,הקירמ

 תעדוי ינאו ,םח ינויצ בל לעב ידוהי היה יכ ,לבחו .םה
 וליחנהב ,לארשיל ןתנ ושפנ רפוכ תא ךא .ולבס תא
 הקלח לע .אבסי־רפכב םנוד 10 תב הקלח תורדתסהל
 11 ,ונתואמצע גח םויב רטפנ אוה .לרב תיב הנבנ וז
 ורכז יהי .1959 ט״ישת רייא ׳ה ,לארשי תנידמל םינש

 .ךורב

 הינשה הילעה ימיב

 .ילש לאקזחי תא יתרכה הנש םייתשו םישימח
 אוה .הצרא ותולע םויב הנושארה םעפב ויתיאר

 ¬אנה י״ע דמשוהש ל״ז טטשרבלה .מ) ורבח םע אב
 זנו׳צאר םתרייעמ דחי וחרב םה .(היכ׳צב ש״מי םיצ
 וגאד קסנולפב ונירבח .קסנולפ ונריעל ועיגה אבחהבו
 .לארשי־ץראל ךרדל םתאצ דע םהב ולפיטו םרודיסל
 התיה םתחרט ךא ורקחו ושרד ,ושפיח ,ואב םהירוה
 ידכב ,ונתיבל ואב םתאיצי ינפל ןורחאה ברעב .אוושל
 באכ יל היהש (גרוחה יבא) ידודל םולש תשירד איבהל
 ,חור־ראש לעב םדא .שפנ תבהא בהואו רוסמ ,בוט
 ןושארה ,דיה .רוג ידיסחמ ,ליכשמו הרות ןב ,רקי שיא
 המחלמב דמע .ינויצל היהו ידיסחה רדגה תא ץופש
 עסנ אוה .ובר םעו לעביטשב םידיסחה וירבח םע השק
 לבקל הצרו ומע ץעיתהל ,ול רפסל ,רוגמ יברה לא
 תוחכוהו םיחוכיו ירחא .תינויצה תוררועתהל ותמכסה
 המ־ןמז רובעכ ךא — דודה לש ויתועדל יברה םיכסה
 .ולש הילמפהו םידיסחה ייותיפ י״ע ותמכסה תא דפה
 ,םייברה םעו םידיסחה.םע השק המחלמב דמע ידודו

 ונישלהש ,ולש םירבחה םע קסנולפ ונריעב דוחייבו
 רעצה וברו לבס תובר .תיראצה הלשממה ינפב וילע
 וכפהש — וידידי י״ע ומרגנשו וילע ורבעש תונובלעהו
 םידהואו םידידי םג ול שכר תע התואב לבא .וידגנתמל

 לש ויבא ,ןירג רודגיבא :תינויצה ותרותב וקבדש םיבר
 םגש ,טחושה ,ןוזרתסא בקעי קחצי ,הפשי ,ןוירוגךב
 .לעביטשהמ ואיצוה םהינש תא .היה רוג ידיסחמ אוה
 "שמ לעב היהש אוהו ,הטיחשה תא ורסא טחושה לע
 ־מאב טלקמ ול שפחל היה סונא ,םידליב לפוטמ החפ
 "תביח" ןויער דעב ותמחלמב ךישמה ל״ז ידודו ,הקיר
 ,רעונה ינבמ רקיעבו ,העדל וירבחו וידהוא וברו "ןויצ

 קר אלו — םהיניבש םיליכשמהו ,שרדמה־תיב ירוחב
 רקיב אוה ,ןלמעתהו ףיטמה היה ידוד .קסנולפ ונריעב
 דמע .תושפנ השעו רבידו הצריה ,ןילופ ירעמ הברהב
 ומצעב םייקו םידגנתמה םע םוקמו םוקמ לכב המחלמב
 הלע אוה .ןויצל ארוקה וצה — רוהטה ישפנה וצה תא
 לאקזחי ואב הז ידודלו .ד״סרת הכונח ק״שצומב הצרא

 •םול,שדושירד ול ואיבהו השמ ורבח סע

 םינפ ,הפי םלע ,הנושארה םעפב ויתיאר ינאו
 תעכ .לתלותמו הפי ושאר רעש ,תולוחכ םייניע ,םינידע
 אורקל ואב ברע ותוא .יבל תא ךשמ יכ תולגל רתומ
 םהרבא .תיבב המייקתהש ,"ץיצ תונב" תפיסאמ יל
 ונתיבמ ואצי םירוחבה יכ ,עצמאב היתבזע ינאו ,ןידג
 יאוב םויב ,לאקזחי םע יתשגפנ בושו .השראוול ועסנו
 ־ןב דוד םע ,הכרבל הנורכז ימא םע — לארשי־הצרא
 ¬פל לגרב ונכלה ברע ותואב דוע .חמצ המלשו ןוירוג
 לבקל ,ופי ףוחל זא ואבש םירבח הברה ןיב .הוקת חת
 אל ינאו .לאקזחי םג היה ,הינואב םיאבה םילועה תא
 .ילמ דיתעה־ייח תא יתאבינ אלו יתעדי אלו ,ויתרכה
 ירוה ואב ישישה םויבו ,ישימח םויב ופיל ונעגה ונחנא
 יתיצר ,ופיב הריד ונל ןיכה ידודש ףאו ,הוקת־חתפל
 יל הארנ הזה םוקמה יכ .ת״פב רוגל ראשינש יתשקבו
 ,רפכב "םעסקיש״ה ומכ הדובעל אצא הפ .לארשי־ץראכ
 ,ונצראב המדא תדובע דובעל — םולחה היה הז ירהו
 ליבשב ירה .התורפהלו המדאה תא לואגל ,ונתדלומב
 תא רישעהל ידכב םיפסכ ףוסאל ונחרטו ונקסע הז
 דובעא ,םימרכהו םיסדרפה רוקמ ת״פבו .תמיקה ןרקה
 ינא" :זא וניפב רישה יפכ ,םימרכב רוצבאו סדרפב
 ¬וק הרשכה לע ."לארשי ץואב קר הרוצבא םימרכ םש
 ¬לשומ הרשכה ונל ,דתיה יכ ,וננמזב ונבשח אל תמד
 ¬קנש דבלבו לוכל םינכומ ונייה ונתיווה לכב .בלב תמ
 הלע ישוקו עגי המכב םלוא .הדובעה־םוי ותוא תא לב
 ¬יבב וסחייתה םירכיאה .הדובעה םוי תא לבקל ונידיב
 םילגוסמ םניאש ,הלאה "םיקירדנעמש״ל געלבו לוט
 ¬ובע תא ףילחהל ומיכסה אלו — דובעל םילוכי םניאו

 המחלמ התיהו .םירבעה םיריעצה תדובעב םיברעה תד
 םע תורחתהב דומעל םיכירצ ויהו הדובע־םוי לכ לע
 שובכל תנמ לע הדובעה תלוכי תא חיכוהלו םיברעה

 .הדובעה םוקמ תא
 .גשיהה ,לאידיאה זא היה הז — הדובעה שוביכ

 ¬עופה לש זכרמהו תמייק התיה אל דוע הדובע־תכשל
 ¬תה וב ,ונל םגו ולכא םש .ץיבוניבר לטוהב היה םיל
 .לכב וקלחתה ףאו הדובע־םויל הזל הז וגאדו ופסא
 םתסו ,םינויד ,תוחיש ,תופיסאל שמיש הזה זכרמה
 ,תיב-ירסוחמ ויהש הלאל דוחייב ,םירבח תושיגפל

 .בורה תא וויה הלאו — החפשמ ירסוחמ

 ת״פב תיאקסנולפ הניפ

 תחפשמ — תיאקסנולפ הניפ הרצונ ונאוב םע
 תיבב ותג .ונאו םתיילעב ונתוא המידקהש הנשבכ
 ינבל תיבה רצונ הפו ,ה״ע יקציטבס ילתפנ לצא דחא
 .הווקתדזתפל קתעוה קסנולפמ ףינס וליאכ — קסנולפ

 דחאו דחא לסלו םלוכל תגאוד התיה הבוטה ילש אמא
 ,ילוחו הלחמ ימיבו ,העורק אלו היקנ הצלוחל ,לכואל —
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 ¬טמ .דמחה הדיב אמא .דתיה — ונתוא הדקפש תחדקה —

 ¬והבו התמכחב .םלבסמ לקהל תלדתשמו םילוהב תלפ

 .דתיהו תדדועמו הנהמ ,תרפסמ התיה ,הלש בוטה רומ
 ¬שאש עמומ .עקשאש עמומ לכ יפב הארקנו םלוכל םא

 יאב לכל תבותכה התיה תאז — קיזייא החמש דודהו עק

 .םתיב היה ונתיבו ,ונריע

 יכ ,םיאקסנולפל ובשחנ השמ ורבחו לאקזחי םג

 .קסנולפל הבורקה ׳זנו׳צאר םתרייעמ םידיחיה ויה םה

 ל״ז ם׳בר םעד יכדרמ לצא קסנולפב דמל ףא לאקזחי
 ¬זחי תא יתרכה אל זא .שרדמה־תיב ןעטשרעטניא ןיא

 אוה ןושארה םויהמ הצרא ונאוב םע קר ,ילש לאק

 .ונתיבל דמצנ

 רחאלש ןושארה םויב ,ישימח םויב ופי ףוחל ונעגה
 דימעהל ,חמצ .שו .ג .ב דוד םע הדובעל יתאצי תבשה
 יכ ,הסונמ לעופל בשחנ המצ .ןמלג סדרפב תוכומס

 .קסנולפב רוקיב ידחא הצרא בש היה אוה

 הנוי .א

 רפה
 .הלילה תוצח

 .לוכה לע ויפנכ תא שרפ הלילה .תיבב הימוד

 ¬ינ תא העימשמו עירפמ ןיאב הל הענ ןועשה תלטוטמ

 התוא הוולמכו — ,קת־קית ,קת־קית — ינוגדחה הנוג
 בשויה ,הדוהי לש םעופה ובל תקיפד םג שרח העמשנ
 .ץיקהב ול םלוחו ןחלושה די־לע תיששעה רואל

 ותבשחמ םלוא ,וינפל חותפה רפסל םנמא תויוטנ ויניע
 תודוקנ ךא האור אוה רפסב וליאו רחא רבדל הנותנ

 .הנהו הנה וינפל תודקרמ וליאכ תויתואהו .םיווקו

 ,ונוימדב תוללוצו תולועה תובשחמה ראש ןיב

 הליל ךא" :תחא הבשחמ בושו בוש תונשקעב תרזוח
 ...!"יתעיסנל דוע וראשנ םויו

 ¬יגמה ,תוקזח תוריחנ י״ע םואתפ הערפוה הימודה

 הבש ,הינשה רדחה תאפב תדמועה הטימה ןמ תוע
 ¬ובשחמ ,ןכסימה ,אוהו .הקותמ הניש לודגה ויחא ןשי

 ידכ ...ןושיל ול םיחינמ םניא םיברה וירוהריהו וית
 ,וב ןייעל רפס ול חקל הנישה־ידודנ ילבחמ ץלחיהל

 ¬אוושל ךא

 הלילב אלה ,הלילה תבשל רחאמ התא המ ינפמ —
 רועינש ׳ויחא ותוא לאוש — !1 עוסנל ךרטצת אבה

 .ויניע ךותל רדחש תיששעה רואמ

 -ילכ .ימיכ לבזב םיצעה תא לבזל היה ידיקפת

 ויה םהלש תויריהש טפנמ םיחפ :ויה ילש הדובעה
 לפסה ותואו לבזב םיחפה יולימל לפסו לזרב־יטוחמ

 ־וא תתל ורהימ הדובעה־ילכ .םיצעה לוביזל םג שמיש
 תונמואמ יתלבה ידי תא וכתח םיטוחה — םהיתות
 ותלועפ השע ימיכה לבזה — םד ובז םיידיהו ,הדובעב
 תא בוחסל ךישמהל יתלוכי אל .םיירזכא ויה םיבאכהו
 ¬וה הנהו .םיבאכ בורמ יתקספהו ,לבזב קוסעלו םיחפה

 ןיב הארנ וניאו האורה ,ןמלג ישארה חיגשמה עיפ
 לבזל אלו ,רתנספה לע טורפל ילעש טילחהו ,םיצעה
 ¬תל ןיא ילבסו הדובעב ןושארה ימויב יתלשכנ .םיצע

 ¬זחי לבא .םיאקסנולפה לש בוטה םשה תא יתמלכה .רא

 התמא שירשהלו דדועל דימת עדי ,ןידעהו בוטה לאק

 ,םיסדרפב הדובעל דחי ונאצי םימעפ הברה .הווקתו

 ¬ומס דימעה לאקזחי ,תרשוק ינאו ביכרמ היה לאקזחי

 ¬קב ונדבע דחי .םישביה םיפנעה תא תמזוג ינאו תוכ

 .רדה-ירפ תפיטעבו רוריבב ,ףיט

 ה ד י
 לארשי־ץראל בואט ןורהא לש ותיילעל

 אוה .הטימב בכש תיששעה תא הביכש ירחא
 חונל וילע המוש יכ ,ותעדב ,ןושיל םנמא הצור
 :סיעכהל ומכ ,ךא .הכוראה ותעיסנ ינפל חוכ ףילחהלו

 אוה .הנישה תא םישרגמו ,םיקסופ םניא וירוהריה
 תא שבוכו הקזחב ויניע תא םצוע ,דצל דצמ ךפהתמ

 ...ליעוה אלל הז לכ ךא ׳רכב וינפ
 ץוחב .חותפה ןולחל שגינו םק ,הטימב ול רצשכ
 .ריעה לכ לע הלפנ הקומע המדרת : םייח ןמיס ןיא

 הל תלייטמ םמוד .הימודו טקש ךא הניפו רבע לכב
 לע בצעב הפיקשמו םימשה תפיכ ינפ לע הנבלה
 ןכושה רעצב איה םג הפתתשה וליאכ םיקירה תובוחרה
 ¬יניעו ,םיתבה םיבצינ םלצב םייובחו םיצווכמ ...ובבלב

 ־וענ םכותבו ,דשחב בוחרה לא תוטיבמ תולפאה םה
 דה עיגמ קחרמ הזיאמ קרו .רבק ךותבכ םישנאה םיל

 ¬רחא םלועמ אב וליאכ ,דעורו שדח

♦ 

 יללצ םע דחי ובל לא בנגתה ישירח בצע הזיא
 וליאכ ובל .ויניע דגנל םיטשפתמו םילחוזה םיתבה
 הניארתש המ לכ לא ,הדוהי ,לכתסה" :ול רמוא
 םלעיי וישכע האור התאש המ לכו ,םוי דוע יכ ,ךיניע

 ♦ ..."דימתל ךממ
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 לכ לא וטבמ תא חלוש ליחתה הבר תוניינעתהבו
 בוש וטבמ .חריה רואל םיראומה היתבו ריעה יקלח
 תא תוארל היה ליגרש יפכ ,ימוימוי טבמ ותוא וניא
 ויניעב ךפהנ התע וב לכתסמ אוהש רבד לכ .ותרייע
 ,םיעוגעג אלמתמ ובל ...הפושכו הלענ חירב וזיאל

 .ריבכמל תונוימדו תומולח היתודג לע הלוע ושפנו
 ¬שטימ םינמזהו תולובגה ,וב םילועו םיפצ תונורכזה

 אוהו תמלענ םהיניב הדירפמה םוהתה .םיכלוהו םישט
 םהש םיקוחר תומלועב ,םירחא תומלועב התע אשינ

 ...םיבורק

 ןטק תיב דמוע ,בוחרה תוניפמ תחאב ,םש הנה
 המימתה ותודלי תא ול ריכזמו לופנל הטונה ךומנו
 דוע ותויה ןמזמ תונומת תורועינ ובלב .המיענהו
 םע דהי זזפמו קחוצ ,בבותשמו זילע ,"רדח״ה דימלת
 לדנמ םחנמ לש ותומד הלוע ונוימדב .ויערו ויחא

 ¬פקהו ינזגרה וטבמ הנה .תיבה ותוא לעב — דמלמה
 הרש ,תינברה לש התומד םג .ודיבש העוצרה הנהו ינד
 ;וידימלת תא תוכהמ הלעב דיב דימת הרצעש ,הפיצ

 התא קחשמ היהש ,המימתהו הפיה ה׳לחר םתדליו
 וינפל דמוע לכה — םעפב םעפ ידמ ״רדח״ה רצחב

 ...רבדה היה לומתא ךא וליאכ ,יח ומכ

¥ 

 םוקמ ויאו םוקמל םוקממו תיבל תיבמ רבוע וטבמ
 תא וילא ךשומ דוחייב .המ רבד ובלב ררועי אלש
 ותוא .שרדמה־תיב — אוהו דחא תיב ובל תמיש לכ
 תיבה ותוא ,וירוענ־ימי בור תא הליב וב רשא תיבה
 ונממו ומלוע ףקיה לכ תא וב האר בר ןמז רשא
 יעושעשו ושפנ יגונעת תא ,ינחורה ונוזמ לכ באש
 "תיב שבוח דוע היהשכ ןמזה הלוע ונורכזבו ...וחור
 קסועו ארמגה די לע םש ול בשוי אוה הנה .שרדמה
 לכו וירבח םיבשוי ול ביבס ,אברו ייבאד אתגולפב
 זא היה רשואמ המכ ...היליד איגוסב קוסע דחא

 ..ג הלא וייחב

 ולעו וצצ תושדח תושירדו םישדח םיכרצ הנה ךא
 העונתה ,תודהיה םלועב המק השדח העונת :ומלועב
 -ץרא רבד לע םיחוכיווה ובר תופסאבו ,תינויצה
 דע ,הלאכ תונוש תולאש דועו לצרה ,סרגנוקה ,לארשי
 ...לארשי הצרא אוה עסונ דחמש ךכ ידיל עיגהש

 ירבק לא ,השודקה ץראה לא ויעוגעג תא םנמא
 תא ודמולב ,זא דוע ;רדחה ךותמ ותא איבה תובאה
 לע ובר ול רפיסש המ ועמושב וא ך״נתה ירופיס
 ריוא תומשנ ייחש" ,לארשי־ץרא לש היתולעמ רבד
 ,"הירהנ ףוצ תפונמו הרפע תקבא רורד רממו הצרא

 ־יבחה ץראהל םלענו רימט שגר הזיא וכשמ זא דוע
 ׳ו״ליב יצולח לע העומשה תא עמששמ קר םלוא ...הב

 רבגתה זע ןוצרו ,הרורב הרוצ הלא ויעוגעג ולביק
 תובאה ץרא לא תכלל — ויתופיאש תא םישגהל וב
 הינבא תא תוצרל ,ושפנ הגרע הילא רשא ,םינבהו
 ןמזה ןמ ןכאו — .ויפא תעיזב התמדא תא ביטרהלו
 .ירמגל תרחא הרוצ ויתומולח םג ושבל ךליאו אוהה
 ץראהו המואה תייחתו הדובעה לע םלוח ליחתה ,זאמ

 ...םיננערו םישדח םייחל ןתממשמ ןתורענתה לעו
 תבהא :תימינפ המחלמ וברקב הללוחתה בר ןמז
 ¬חאבו ?תמדוק ןהמ וזיא — תובא ץרא תבהאו תובא
 שיגרמ .תובאה ץרא תבוטל הלאשה הרתפנ הנור
 ,"הינוב־הינב" ןיב םש תויהל ךירצ אוהש ,ושפנב אוה
 ךלוהה םייחה גרא לא ולשמ טוח רוזשל ךירצ אוהש
 תועידיהמ ,ןכ םג אוה עדוי .ץראב םש הווהתמו
 אוה הברחו הממוש ץראל יכ ,ץראבש ויערמ לביקש
 אוה ךא ,וכרד לולסל וילע ףגנ־ינבא הברה ןיבו ,אב
 י״א לש תוירבדמב ןולל בטומ" — ושפנב רמוא רמג

 ..."ץראל ץוח לש תוארטלפב ןולל אלו
 ¬כהש דע ויתובשחמב עוקש דמוע הדוהי היה ךכ
 םיבעה ישלפמ ןיבמ וצרפתהש רחשה ינרק .חרזמה ףיס
 תררועתמ ריעה יכ והוריכזה ,ויניע יסיר ךותל ורדחו
 ,וריעהל ויבא אובי טק טעמ דוע יכו התנשמ רבכ

 .הטימה לע לעיו — ומויב םוי ידמ וכרדכ

♦ 

 תובשחמהו ,הלעמל תויוטנ ויניע ׳ןדקרפ בכש אוה
 ...תוכשמנ

 ובכשמ יבג־לע ץיקהב אוה םלוח ןמז הזיא דוע
 .עירפמ ילב

 ¬סמו דמוע שיא ...וירוחאל הדוהי עתרנ םואתפ...

 ,אוה ויבא .םימחרו הבהא תואלמ םייניעב וב לכת
 ביהרה אל הז ובצמב והאצמש ןוויכמו וריעהל אבש
 ץפח .וב לכתסמו דמוע ראשייו ועירפהל ושפנב זוע
 ,ונממ ודרפיה םויב הז ונב הארממ גנעתהל ויבא היה
 עובשה דע םנמא — .םיקחרמל ףע אוה — הנהו
 אינהל ודיב הלעיש ,הקזח ותווקת התיה ןיידע ןורחאה
 םעפ אל ;הטרח לש חתפ ול חותפלו וצפחמ ונב תא
 תא ררמי אלו הז וצפחמ בושיש ,וינפל טושפ ספרתה
 םש וניא ,זיזפה ,ריעצה רודה — אוושל םלוא ,וייח
 וחרוכ לע באהו ,םהיתוגאדו םירוהה ץפחל הברה בל
 'תדועת ול איצמה ומצעבו ןמא תונעל ךירצ היה

 -רוסיאב עסישמ רתיהב עסיש בטומ :ורמאב ,עסמ

* 

 ןוזפיחב ,שפנ רוזיפ ךותמ ותטיממ םק הדוהי
 םויה אב הניד .ומע לב ובלשכ וידגב תא שבל בר
 רדחל םנכנ רקובו רקוב לכב וגהנמכ ...ול הוויקש
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 המ .ומאל ולש הליגרה "אבט ארפצ״ה ויפבו ינשה
 רקובב הנבב הלכתסהב םאה לש הטבמ אוה ןידעו ךר
 ףקשנש הלמח תואלמ םייניעב וילע איה הטיבמ !הזה
 םג ...תובצע,לש אלמ םלועו יפוסניא רעצ הזיא ןהמ
 ¬עגו תונמחר האלמ העוטקהו הרצקה התכרבדדתבושת

 .הנקז תעל התוא בזועה ,הביבח הנבל םיעוג
 תיבה ילתכ ןיב ול רצש הדוהי שיגרה עגר ותוא
 ריעהמ קחרתה תובשחמב עוקש .הצוחה אצייו םקיו
 לע ,םייחה ןואשמ קוחר ,עבטה קיחב ,םש .הנואשו
 התואב ושפנ השקיבש תא אצמ ,ךרה קריה עצמ

 ...ומצע םע דדובתהל — העש
 .םדרייו הצרא לפנ הניש רסוחמו הכילה בורמ ףייע

 קיתממה ,םיענ םולח םלוחו עבטה קיחב אוה ןשי
 .ןויצ־ירה ןיב ,הדשב אוהו — ומולחב .ותנש תא
 םע דחיו שדוקה תמדא תא אוה דבוע ודיבש רדעמב

 ,רישה םת ."הדובעה ריש" תא רש הדובעל ויער

 דהו ,םלועה ללח לכ תא ואלימ "!דדיה" תואירקו
 יה־יה־יה םתארקל שלשמו הנשמו הנוע םירהה
 .וביבסמ ררוש ךשוח הנהו ותנשמ ץיקהשמו ...!ד־ד־ד

* 

 תיבה ףס לע ומא ותשגפ — !ינב ,ךל המ —
 !יונתאמ םויה ךנה קמחתמ הז המל — דורצ לוקב
 — 1 בער ךניאו .העיסנל דוע וראשנ רפסמ תועש אלה
 !הקבר !םולכ תמעט אל רקובה זאמ אלה — הפיסוה
 ול ישיגה — תתרשמל רוביד ידכ ךות איה הנופ —

 !םיירהצה־תחורא תא רהמ
 ¬שמה ול השיגהש םימעטמהמ םנמא לכוא הדוהי
 אוה ןיאו ןובאית אלבו ןוצר אלב ותליכא לבא ,תתר
 שיגרמ אוה .דש ואפכ וליאכ — םעט םוש הב שיגרמ
 טיבהל זעמ וניאו עוצפהו באוכה וירוה בל תא בטיה

 ...םהינפב רשי

 הצוחה אצויו תיבה ךותמ שרח קמוח הדוהי
 הנה .שדח הוודמ וינפל הלגתנ הפ .וירוה בל־ןובאדל
 ,ךכ לכ ול םיבורקהו םיבוהאה ,וליג ינב ויער םה
 םתא דחיו לדג םתא דחי .וייח לכ הליב םתא דחיש
 וייח תא ליחתהלו םהמ דרפיהל וילע וישכעו ...םלח
 ,הלא ויער םא עדוי ימו ...הרזו תרחא הביבסב ׳שדחמ
 ...םימלועל ול ודבאי אל ,ךכ לכ םהילא רושק אוהש
 ¬ועמו םימחנמ ויער םלוא ...הזה ןויערה ול השק המכ
 אובנ ונלוכ ,ךחורב לופית לא !הדוהי" :ותוא םידד
 ¬תמ הלאה םירבדה עמשלו — ״!ונתווקת ץראל ךילא
 ,םש בורקב םתא תוארתהל ,הווקתה ובלב תקזח

 ...ןויצ יררה לע ,םש

♦ 

 ¬שנ תחא העש דוע .הנורחאה העשה העיגה הגהו
 הרתונ ־תחא העש דוע ,ותדלומ ריצב■ יתוהשל■ ול הרא

 דרפיי םרטב ,ויריכמו ויבורק תרבחב תולבל ול
 ךתעדב ,וז העש הבוצע המכו הרקי המכ ...םתאמ
 איהש ׳ךייחב תופוקת יתש ןיב הדירפמה איה איהש
 תילכת הזמ הז םינוש תומלוע ינש ןיבש רשגה םג

 ...!יוניש

 וידידיו ויתובא תא רבכ אצמ התיבה הדוהי אובב
 .עמדמ ומדא רבכ וירוה יניעו .ול םיכחמו םידמוע
 תאווצכ ...באוכהו עוצפה םבל םנתונ וניא הברה רבדל
 ותואב ...תורופס םילמ ךא ול םירסומ ערמ ביכש
 ולש ויתועמד רוקמ םגו השלוח ותוא םג תזחוא ןמזה
 לע דמוע אוה ראשנ עשופ תדימעכ .החוורל חתפנ
 זיעיש אלב הצרא תולפשומ ויניע ׳עונ ילב ומוקמ
 הברה ,הברה — םנמא ...וירוה ינפב טיבהלו ןמירהל
 ךופשלו ובל רוגס תא םהינפל חותפל ׳רבדל הצור היה

 ונושל ,רובידה וילע השק םלוא ...ויתושגר לכ תא
 אוה ...ויפמ הגה ףא איצוהל ותלוכיב ןיאו וכחל הקבד
 ומצע תא השוע ,ויצפח תא לטלטמ ,וטוקלי לא הנופ
 רבד לש ותימאל לבא ,ךרדל הנכהב אוה קוסע וליאכ
 ויניעו ,הקזחב םעופ ובל ,וינפלש המ םולכ האור וניא

 -.תועמוד

 לוצלצ הדוהי ינזואב םואתפ ועמשנ הליל־ןויזחבכ
 םיקושחה םינפוא תלומהו םיסוס יראווצ לע םינומעפ
 וחומבו .ליווג־ינבא ףצורמה בוחרב םלגלגתהב ,לזרב
 הרעסב הלעיו אשנייו טעמ דוע ,הנהש רוהרהה הלוע

 ...יאלפ םוקמל

 הב שיגרה הרהמ דע .תיבה די לע הדמע הלגעה
 ובל תומלהו וילא הבש ותרכה .ונויזחמ רועינו הדוהי
 אוה שיגרמו ותמשנ תא ץחול דחפ הזיא ...הרבגתה
 ארמימכ עגרל ...ירכנ ,דומלג ,דדוב רבכ ומצע תא
 ...השעמה לכ לע הטרחו קפס לש שגר וברקב ררועתה
 תימינפה ושפנ תמחלמ תא ושיגרהו וירוה ועדי וליא
 לק רובידב םיחילצמ ויהש רשפא זא יכ ,עגר ותואב
 אלא ,םולכ ורביד אל םה ךא .ותעיסנמ ועיתרהל
 .םמוקממ זוזל ולכי אל ומכו דחי םלוכ ודמע םיבוצע
 — תבכרה תא רחאי ןפ ותרהזאב אבש ןולגעה קרו

 .הדירפה סקטב וליחתי םיבהאגהש םרגש אוה

* 

 ¬לוה םירוההו ,תוססוהמ תועיספב אצוי הדוהי...
 ...תמה תא םיוולמכ ׳דרומ שארב וירחא םיכ

 ¬קיה יחאו יבא םכל םולשו ימא ךל םולש —
 .הדוהי לש ובלמ־החנאכ םירבדה וצרפתה — •"!םיר
 איצוהל ידכב וחוכ תיראש תא רזאש וב היה רכינ

 .וללה ת־זמצמוצמהו תורופסה םילמה תא
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 לכב ותקשנמו ותקבחמ ,הנושאר וילא השגינ ומא
 ־מואה התיה הצור ...ונממ דרפיהל הל השקו החוכ
 וייחל לע ...דע ימלוע דע הז הבצמב ראשיהל הלל
 תא שיגרמ אוה .תומח םא תועמד תודרוי הדוהי לש

 .וילע ףטעתת ושפנו ׳הילע הרמה ומא שפנ
 תא רחאיש ,ויתוקעצב ןולגעה דירפמ םעפ בוש

 .תבכרה

 תא האור הדוהי .ויחאו ויבא םע םג הנשנ תאזכ
 םעפב .ודועמ והאר אלש בצמב םוי ותואב ויבא
 ,תועמד דירומ ויבא תא אוה האור וייחב הנושארה

 .היכב ידיל ותוא םג איבהש הזו

 לע הדוהי הלוע ןולגעה תרזעבו וחוכ תיראשב
 םידמועה וירוה יפלכ םיבסומ וינפש דועבו ,הלגעה

 המ עמוש וניאו לבלובמכ אוה בשוי ,הלגעל ךומס
 חרואב קרו ,וילא םירבדמ ותוא םיוולמה ויערש

 .ושארב םהל עינמ אוה ינכומ

 איה תקחרתמ טאל טאל .המוקממ הזז הלגעה
 ¬דנכ .בוחרב הרבועב הלומה לוק העימשמו תיבהמ
 םמוקמ לא םיקובד םידמוע םירוהה וראשנ םימה
 ,הלגעה לא תויוטנ םהיניע .דוע ותוולל םתוכב ןיאו
 םנב לע םה םיטיבמ הז עגרב > תקחרתמו תכלוהה
 ¬תמ שרח .םילמב וראתל רשפא יאש טבמב םריקי

 :םבלב םה םיללפ

 ותא הארתנו ,הרהמב חישמה אוביו ןוצר יהי"
 "...םש — םש

 ימחלה תיב לאקזחי

 תרנררכז
 י״אל הילעה ינפל קסנולפב

 .קסנולפב םירבחה םע השיגפה תא הבהאב ינא רכוז
 (הנוי) בואט ןורהא ,(ןוירוג־ןב .ד) ןירג דוד םהיניב

 השיגפה .הצרא םימיה תוברב ולע רשא םיבר דועו
 ¬וגא דסיימ היהש ,ל״ז קיזייא החמש ׳ר תיבב המייקתח
 דיצה ץיבוטק תדיעוול ריצ ,קסנולפב "ןויצ יבבוח" תד
 םע לארשי־ץראב םימיה םתוא רבכ היה רשא ,תינ
 .הבשומה לש ןושארה הריכזמ שמישו אבס רפכ ידסיימ

 בבוח .ותחפשמב ןהו תוירבה םע ןה ,תוכילה םיענ שיא
 וילע ,אבס רפכב שרגמ ליחנה רשא ,םדקתמו ןויצ
 ־תיב והושע הבשומה יסנרפ ךא ,םעל הרות תיב םקוי

 .תסנכ

 לחרל םימי םתואמ יבילב יתאשנ הבהאו םיפוסיכ
 ¬וחש םייניע תלעב המלעה ,קיזייא החמשו הקשוש תב
 "ןויצ תונב" דוסב ינתאיבה רשא הוואנו הרימת ,תור
 ליבקמב ןתדוגא ודסי רשא תוישפוח לארשי תונב —
 "םידגנתמ״ה תונב תא הפס ןעמל — ״ןויצ יריעצ״ל
 רשא הבהא תותובעל ויהו םירוקה וכשמנ ןאכמ .ןתלחנל
 הריצי תחמש םירוזש ,םיפתושמ םייחל ונתוא ורשק
 תדלומב ןאכ — םינש לבוי ךשמב — םינב לודיגו

 .תשדחתמה

 הוקת־חתפכ םיאקסנולפה ינושאר

 ו״סרת תנש הווקת חתפ .י״אב ןושארה רדסה ליל
 הנוכתה השטשוט אל חותמה חורה בצמ ףא לע .ק״פל

 לכואה־תיב אלמתנ הלילה תדר םע .רדסה־ליל תארקל
 .הפל הפמ (ותעשב םילעופל לכוא־תיב) ןמחנ ד לש
 ביבסמ םילעופ תוחפשמ ואבצ רתוי תורחואמ תועשב
 השעממ החנ אל םתעדש ,הבשומה יריעצמ םגו תיבל
 "רדס״ב תוזחל םה ףא ואב — הבשומה דעו לש םרחה
 .דעווה דגנ.תיאשח האחמ ןיעמ וז התיה .םילעופה לש

 דובכל םירצק םימואנ ואשינ "רדס״ה תכירע ינפל
 ,הרקוהו דודיע ךותמ ורמאנש ,חספ ברע לש םיחרואה

 ודועיי לע — תופקשה ילדבה לש םיזמרב םילבותמ
 םישדחה םירבחה .ץראב ידוהיה לעופה לש ודיקפתו
 ינפמ ותעד עיבהל זעה אל שיא ךא ,וניבהש המ וניבה

 ¬סומו םינמאנ םיכירדמכ םתוא וניארש ,םיקיתווה דובכ
 ¬רבש םימאונה ןיב .י״אל םיעגונה םיניינעה לכל םיכמ
 ןייצש ,חמצ .ש לש ומואנ טלב ,םישדחה םילועה תא וכ
 שפנ םישימחו האמ תיילע לש בושחה ערואמה תא
 ¬חנש — הנושארה הלודגה םילועה תצובק — לארשיל
 רקבל) איבל המלש .םהה םימיב םינומה תיילעל הבש
 ,קסנולפ ותרייע ינב לע אינורטב אב ,וירחא אלימש (ץיב

 תעכ ואב "ןויצ ינב" םוקמב :וריעב לחש הנפימה לע
 םירבדה עמשל .הניתשלפל ןוירטלורפ ,ףויצ ילעופ"
 ידוהי ןנואתמ המ :יבלב יתרמאו יתממותשה םינורחאה
 ¬למה התיה ונקלח תנמ לכ אלה ?"ןויצ ילעופ" לע הז

 תא ,ןכא .תילעופ תונויצ ןעמל "דנובה" דגנ המח
 הלגתנו עלגתנשכ המ ןמז רובעכ קר יתאצמ הבושתה

 .לארשיב תוגלפמה ביר יל םג
 ומוקמ תא לטנ ל״ז ןודרוג .ד .א .סה ךלשוה רדחב
 תשראו וינפ תוודח ,תלצאנה ותומד .ןחלושה שארב

 47* קסנולפ רפס
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 אוה .דובכ רמוא ולוכ .קזח םשור ונילע ושע ,ויתפש
 ףיערה טבמה ,םיבוסמה לע טבמ ףיעה ,ומוקממ םק
 דחא לכל שורד היהש המ ,דחוימ םעונ ,תויבבל וימ
 תא םירה ןודרוג .ד .או וילגר לע םק להקה לכ .ונתאמ
 ־ץראב תודחה גח ,חספה גח — גחה לע שדיקו םוכה
 וגזמתה גחה תשודקו ךודרוג .ד .א לש ותומד .לארשי

 ¬מנ הניאו ףולח תב הניאש הייווח .לודג דמעמל דחי
 רינשוק .ש רבחל זמר שודיקה רחאל .בלה ןמ תקח
 .ד .או ארק .ק .ש רבחה .הדגהב חתפיש ודיל בשיש
 יפלכ רמתימו ףוקז ךא — הדגהה לע ףופכ בשי ןודרוג
 ,ברו ךלה הדגהה תאירקב םיפתתשמה רפסמ .הלעמ
 ."הדמעש איהו" דע הרימאה הכשמנ הקד הממד לוקבו
 אל רוביצב הרישה ךותבו ,רוביצב הרישה הצרפ ןאכ
 וגלז םייניע — טרפה לש דוחייה תריש םג הרדענ
 וגזמתה תועמדה .אמא־אבא תיבב רדסה רכזל ,תועמד
 לעו ומייתסנ ענצה תדועסו "רדסה" .םודאה ןייה םע
 חתפ תא בוזעל :העידיה ׳הב הלאשה התלעוה קרפה
 חתפ — .םרחה לוטיבל דע תונלבסב רזאתהל וא הוקת
 ,תועד ועמשנ — שואייהו הבזכאה רעשל הכפה הווקת

 רעשל תויהל הווקת חתפ הדיתע לוכה ףא לע —
 תדלומ ןיא יכ ,םידוהי םילעופ ינומה ליבשב הווקתה
 ןאכ תולבוס ךשוממ בער — .תונלבסו לבס אלב תינקנ
 העינכה יאנתמ תדלוס םשפנ רשא תומלש תוחפשמ
 ¬יווה חתמ .ונמיתכהלו ונמיתחהל שקבמ הבשומה דעוש
 ןכ :תודגונמה תועדה תורמל םרב ,הלעו הלע חוכ
 הזה חוכיווב טלבוה — הבשומה תא בוזעל אלו בוזעל
 ־תהל הפיאש לכ ילב הנבהל בוט ןוצרו יניצרה בצמה
 לש ותוישיא ןאכ ועיפשה ןכ לע יכ .יהשלכ תוחצנ

 .דחוימה בצמהו ןודרוג .ד .א

 האחמ תואל :הערכהה הלפנ הלילב תרחואמ העשב
 ידוהיה לעופה בזוע ,הבשומה דעו לש "טוקיובה" דגנ
 לעופל סחיהו בצמה הנתשי רשא דע ,הווקת חתפ תא
 תויחלו ויפכ עיגיב המדאה תא תורפהל אבה ידוהיה
 להקה יפמ הצרפ הווקתה תריש .רורדו שפוח ייח הב

 .קוחרמל עמשנ הדהו

 (ןגוב) רבמוצ (הטוג) הבוט

 חכשנ וניאש ברה רואה
 תא יניע דגנל ינא האור םיענ םולח ךותמכ
 תופיה יתודלי תונשמ עברא יתיליב הב ריעה ,קסנולפ

 .רתויב
 ריהב ץיק םויב ,הבוגשטס הרייעב ,1923־ב הז היה
 יל הארק הנהו תיבה די־לע יתוחא םע יתקחיש .םחו
 ¬ילחהו ןמטרג ידוד םע ילע החחוש יכ הרפיסו ל״ז ימא
 תיבב םש דומלל ידכ ,קסנולפל ותא תעסונ ינא יכ וט

 .רפסה

 ירוה םע יתרקיב םעפ אל .לובג היה אל יתחמשל
 ¬אר .דואמ הבוט התיהסש יתשגרה דימתו ידוד תיבב

 ,המש היה הקנורב ,יליגב הדוד־תב יל התיה ,תיש
 הלודג החפשמ וז .דתיה ללכבו .המיענו הבוט הדלי
 ¬ומל החפשמ שיא היה ןמטרג ןרהא ידוד .דואמ הפיו
 ידוהי .רשי לכשו תובחר תועידי לעב ,שפנ ליצא ,תפ
 רע תאז םע דחיו ,תובא תרוסמל םימינ יפלאב רושק

 .ריעה תויעבו ןמזה תויעבל ,המדיקה חורל שיגרו

 שדקומה ןורכזח־רפס תא ימצעל תראתמ ינניא
 ןרהאל תואנ םוקמ וב ןתנייש ילב קסנולפ תליהקל
 .1928־ב השראווב תמ אוה .הפיה ותחפשמלו ל״ז ןמטרג
 ,הקנורב ,לשרה לאומש ,עשט׳הנת םהינב ,האל ותשא



 371 חכשנ וניאש ברה רואה / רבמיצ הבוט

 .הנורחאה האושב םשה שודיק לע ופסנ הבוהאו לאירזע

 !דורב םרכז יהי
 ינוריעה רפסה־תיב תא יתמייס 1927 לירפאב
 ןמזה יקחרממ .הדוגישפ עלוא לש ותלהנה תחת דמעש
 יתכלב יתרבע םהב תובוחרהו תואטמיסה תא ינא האור
 ,תורענו םירענמ םימוה דיהש תובוחר .רפסה תיבל
 המ .רפסה־יתבל םכרדב םיצאה תודימלתו םידימלת
 ־ראו ,גרבננורק ,זיוהנייטש !ויה םירקי המו םימיענ
 תויומד תורבוע יניע ינפל ...ולדיש ,גנילרפש ,יקסבש
 ,הנבונירג ,ץצשרייפ ,הדוגישפ ,םיכנחמו םירומ לש

 םיזגא אלו יתדביכו יתבביח םלוכ תא ...הנבודזורב
 .םהילע יתייה הביבח ינא םגש דיגא םא

 בתוכ .םהה םימיהמ ןורכזה־סקנפ ינפל חנומ הגה
 דימת לכואש ילדתשהו ,יתדלי ,ירכז" :להנמה ,הדוגישפ

 :הנבודזודב המשר ."ירפס־תיב לש הכינח ךנהש דיגהל
 דירומ לע הבוהא תייהש םשכ ,םלוכ לע הבוהא ייה"
 שודגו אלמ סקנפה לכ •האלהו האלה ךכו ."םינושארה

 .קסנולפ תא יבזע םויל םילוחיאו תוכרב הפל הפמ
 תחא קר .ךשוחה ףחס םלוכ ,חורה אשנ םלוכ תא
 רמ לש ותשא תעכ ,הנבו׳ציבוקשרה ,הראשנ תורומה
 ,קסנולפב דוע ,יתשכר ףלח הרומה לצא .(לארשיב) ףלח
 ןושלב ןושארה יכוניח תא יתלבקו תירבעה הפשה תא

 .וז
 ¬רוח לש המויאה הידגארטה רחאל ,םויה דוע ךכו
 הנש תפתתשמו ,קסנולפ ,ךתוא תרכוז ינא ,תודהיה ןב
 אל םלועל יכ .ךירירש לש הרכזאה תפיסאב הנשב
 תאו ,קסנולפב הב יתייחש הפיה הפוקתה תא חכשא

 .ריעב היהש ברה רואה

 ןמטרג השמ

 תידיסח החפשמ ינבל תינוכית הלכשה

 טעמ אל םישידקמ ונירוה ויה םידלי וניתויהב דוע
 .קסנולפ ונריעב תירוביצ הלועפל םנמזמ

 קר אל ותונקסעב היה עודי ,ןמטרג ןרהא ,ל״ז יבא
 היה אוה .הל תוכומסה תורייעב םג אלא ,קסנולפ ריעב
 תובר םינש .ליכשמו ןדמל ,רשי ידוהי ,האובת רחוס
 תולימג תפוק״ו "םידלי־ךוניח" תודסומה להנמכ שמיש
 ונתיב שמיש תותבש יאצומבו םיברעב .קסנולפב "םידסח

 ¬קב םע םידוהי םירהונ ויה וילאש ,דעסה דרשמ ןיעכ

 ןמ תיחפהל השקב וא תיתחפשמ הכימת :םהיתוש
 .םהילע וליטה היריעה וא הלשממהש םידבכה םיסמה
 ןוטלשה ידי־לע ויונימ םע ל״ז יבא לע לטוה דבכ לוע
 םיסמה תוסכמ לע .הסנכהה-סמ תכרעהל הדעווה רבחכ
 םע םחליהל היה ץוחנ ידוהיו ידוהי לכ לע ולטוהש
 תוכשמנ ויה םיכורא םישדוח ,שפנ־ףוריחב תונוטלשה
 הכאלמה-ילעבו םירחוסהו הנשב הנש ידמ ולאה תובישיה
 טעמ אל ,ןכאו ,תדמתמ תוחיתמב ויה םייורש םיריעזה
 ואיבהש סרהה חכונ הכרעההדודעו ירבחל םרגנ לבס

 .םידוהיה דמעמל םידבכה םיסימה

 ותחלצה :אבא לש וייחב ,דתיה תחא רוא־תדוקג
 תא .תחאכ תידוהיו תיפוריא הלכשה וידליל קינעהל
 רכעה ם״התבב םהידומיל־קוח תא ומייסש רחאל ,וינב

 הנח יתויחאל ,ןמטוג האלו ןרהא ירוהל המשנ רנ

 ,לאומש יחאו ,הי׳צביל ,(הקנורב) הירורב ,(הקנא)

 .לאירזעו יבצ לשרה

 אוה .םירומל ןוירנימסב ודמל םש ,השראוול חלש ,םיימ
 לבקל וידלי תא חלשש קסנולפ ידוהי ינושארמ היה
 תונבל םג .םירחא וכלה ויתובקעבו ,תינוכית הלכשה
 .תיאטיסרבינוא וליפאו תינוכית הלכשה הנלבקתש גאד
 -אפ הנליווב הטיסרבינואב הרמג הקנא הרוכבה יתוחא

 םע םוחלל היה ץלאנ טעמ אל .הקיטסינאמרגל הטלוק
 ההא לש םידליהש ,ךכל ףקותב ודגנתהש םידיסחה
 וילע ונישלה ףא םה ."םייוג לש הלכשה" ולבקי ןמטרג

 .ןימיזדארמ יברה ינפב ךכ לשב

 לכ לע והובביח ויתוכילה־םעונו ותועינצ ,ותוטשפ
 ונעמלו ומע ךותבו םעה שיא היה אוה ,םעה תובכש

 .יח היה

 .1930 תנשב השראו ריעב רטפנ .ותומב היה 49 ןב

 ריעה ידוהי תא הדירחה יופצ־יתלבה ותומ לע העומשה
 .ותייוולהל ורהנ םיברו

 המצע הפתישו םירצקה וייחב ונימיל הדמע ונמא םג
 ,השא חינה ותומב .וייח תפקשהו ויתונויער תמשגהב
 ינא קר יתקפסה םהמש ,תונב שולשו םינב העברא
 ידיב ופסינ החפשמה ינב ראש .1933 תנשב הצרא תולעל

 . .םיצאנה

 !ךורב םרכז יהי
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 ל״ז (בקעי) עשטני ׳ר אבסו שדחה שרדמה תיב

 ץיבונחזונ (בקעי) עשטני .׳ר

 ¬וכמה תויומדה תחא היה ץיבונמחנ עשטני ׳ר אבס

 ,הריעה לש התומד בוציע לע תועיפשמהו קסנולפב תודב

 .שדחה שרדמה תיבב ותלועפ הרכינ רקיעבו

 ןונגסב יונב היהש — קסנולפב שדחה שרדמה תיב
 ראפ יטושיק לכ וב ויה אל — ריעב תסנכה תיב לש

 ¬היה חורל םירצבמה דחאכ טלבתנ אוה לבא ,םידחוימ

 וסנכתנ וב ,וימרז לכל ידוהיה קפודה םלה ובש ,תוד
 ¬וטקא םיניינע לע הצע סכטל ריעה יבוט םוריח תעשב

 .םידחוימ םיינויח ,םיילא

 — תוינויצה תולועפל דוסיה חנוה הז שרדמ תיבב

 .ןילופב יראצה רטשמה ןמזב תוילגיל יתלב ויהש

 תא םיאור ויה תומדקומה רקובה תועשב רבכ

 ,שדחה שרדמה תיב רבעל ותיבמ דעוצ עשטני ׳ר שישיה

 .ושובלב רודה — דובכ רמוא ולוכשכ ,קושה תא הצוח

 תכרבב ורבעל םינופ ויה וכרדב ותא ושגפנש הלא לכ

 .וינפ ויזמ םינהנו םולש

 אבס הנופ — תסנכה־תיבל םיאבה ינושאר ןיב
 ¬שמ תא םייס ובש תוינשמה תא איצומ ,עובקה ומוקמל

 ונניאש טעמכ .רפסב ןייעמו בשויו ,םדוקה ברעב ותנ
 הנהנו ומוקמב עוקת אוה — ללפתהל םיאבב שיגרמ

 .ודומילמ

 זרדזמ ונניא ךכ רחאל םגו ,ינשה ןינמב ללפתמ אוה
 .וינפל חותפה רפסב ןייעל ךישממ אלא ,התיבה רוזודל

 הנופו ודומיל םייסמ אוה םיירהצה ינפלש תועשב קר

 .ותיבל תכלל

 ןאכו ,אובל םימידקמה ןמ אוה החנמ תליפתל םג

 ¬לאנה ,םינוגראה דחא לש הפיסאב םימעפל לקתנ אוה

 .הזה שרדמה תיב וינבב םהישגפימ תא ךורעל םיצ

 תעד ילבב וליפא עשטני ׳ר שמשמ תופוכת יד םימעפ

 תא עיתפהל האבש תשלוב ינפמ םיניע תוסכ ןיעמ

 ודילו רפסב הגוהו בשוי אבס תא תאצומ ךא ,םירקבמה
 אבס .שרדמה תיבב םה ףא הארנכ םידמולה םיריעצ

 לע בישמ היה ןוצרבו — םימכח־ידימלת בבוח היה

 דימת ואצמייש םירפסל גאד ,םדי לע לאשנש תולאש
 .םידמולה שומישל שרדמה־תיבב

 הרותב האירק־לעב שמשמ אבס היה שרדמה תיבב
 שבוכ היה וז ותאירקבו — (הכיאו רתסא) תוליגמב ןכו

 .םיללפתמה בל תא

 היה — חוורב ול היוצמ ותסנרפש ידוהי — אבס

 תופוק ןוגראב שרדמה תיבב םידבכנ םידיקפת אלממ
 "רתסב ןתמ״ו "םידסח תולימג" תפוק — תונוש הקדצ

 .םיידוהיה ריעה יכרצנל הרזעו דעס רוקמ ושמישש —

 אלימש ,םיובנירג םהרבא רמ בושח קלח לטנ וז הפוקב
 יבאש ינרוכז .תובדנתהב םיירקיעה םידיקפתה תא הב

 ןיב ויה זיוהניטש לאקזחי רמ ןכו ץיבונמחנ ףסוי ,ה״ע

 .הזה דסומה לש ויליעפ

 ןוגראל דוסיה הז שרדמ תיבב חנוה הזמ ץוח

 הנילו םיכרצנל תיאופר הרזע תטשוה — ״םילוח־רוקיב״
 תיב ותואב .יוד שרע לע לטומ אוהשכ הלוחה תיבב

 ןוצרבו ,םידימא םידוהי ר״יפע םיללפתמ ויה שרדמ
 ¬וכילה םעונב ,אבסש הקדצ ישעמ ינימ לכל םינענ ויה

 וטמתשנ אל םלועמו ותעפשהב םהילע ליטהל עדי ,וית

 .הלא תווצמ םויקמ

 היה אל — םימש אריו וינע ידוהי היהש ,אבס

 ויתופקשהב היה ןותמ .ותלוז לע ותעד הפכ אלו יאנק
 אלל ול םיתייצמ לכה ויה ןכ־יפ־לע-ףא .תורמ ליטה אלו

 ילתוכ ךותב ביר הזיא לע יתעמש אל ידועמ .גייס

 .הז תיב
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 ¬הו םינויצ םבור םיללפתמה ויה שרדמ תיב ותואב
 לכ תא אוצמל היה רשפא וב .וב עמשנ ירבעה רוביד
 "ןמזה דה" — ןמז ותואב ועיפוהש םיירבעה םינותעה

 *בוקיילימ ברה לש ותשרד העמשוה ףא ןאכ .הריפצהו
 תארקל ךוניחכ תירבעה הפשה לע (תירבעב) יקס

 .ץראהו םעה ןינב

 ,עשטני ׳ר לש ורוכב ונב ,ץיבונמחנ ףסוי יבא
 ¬בש — קסנולפב םיליעפה םינויצה ינושארל ךייתשה

 ׳ר ,ןירג רודגיבא רמ :שרדמה־תיב יללפתממ ויה םבור
 החמש ,לקנרפ הרומה ,ףלח עשוהי הרומה ,הפשי יכדרמ
 בקעי ,גנילרפש דניקסיז ,ואטלפ ףסוי ,גנילרפש דוד
 ,ץרג ןמחנ ,ץרג םהרבא ,זיוהניטש לאקזחי ,הדוגישפ
 ףוסיאל םנואו םנמזמ ומרתש — םיבר דועו סכופ קחצי
 ¬כות םירקבל םישדח ונכיתו תמייקה ןרקה ןעמל תומורת

 .היתוסנכה תא ריבגהל ךאיה תוינ

 תבש יאצומב ףורשל גהונ היהש יבא תא רכוז יננה
 תאזו ,תמייקה־ןרקה לש םילוב סקנפ הלדבהה רחאל
 ¬בו הרותל הילעה ןמזב תורחא תומורת דבלמ ןבומכ

 .תונוש תועפוהבו תונותחב :תונוש תויגיגח תוביסנ

 :תירבע תורפס םג היוצמ .דתיה אבא לש וירפס ןיב

 לש "םלוע ימי ירבד" ,ץקסנלומס ץרפ לש "רחשה"
 ןויצ תבהאו ןורמוש תמשא ,עובצ טיע ,ןמלוש ןמלק
 ץוח .םירחא םירפס ינימ לכ דועו ג״לי יריש ,ופאמל

 ומפוש־ץירג הוח

 תבש ברע
 ¬וענ תונורכז תא ריינ לע תולעהל הסנמ ינאשכ

 בוחרב ,ץירג גילז ׳ר ,יבא־תיב יניע דגנ בצינ ,יר
 רמת .תרוסמו הבהא לש רצבימ ומכ 22 הקסבונאכ׳צ

 .ענ ךסמ לע ומכ תורבוע קוחר־אלה רבעהמ תונ
 ¬והי ,(קושה־םוי) גאט־גראט ןיא ,ישש םוי הנה

 ¬קוס ,םהיתויונח חתפב םיבצינו םוקל םימידקמ םיד
 *יא .רשגה ןוויכמ תוברקתמה תולגעה תעונת תא םיר

 *רצות תוסומע תולגע םע הביבסה ירפכמ םיאב םירכ
 ¬לו תשגל תוהש םירחוסל תתל ידכ תויטיאב תוענה
 םיבלתשמ םייח־ילעב לש תולוק .םתרוחס תא שמשמ
 ־תודבכ תורכיא תועסופ תוכרדמה לע .םירחוסה תולוקב
 ־וגנרתו םיצרב ,האמח םיאלמ םילס תואשונה .רעונת
 רחא תונרקסב תבקועו ימאו יבאל תפרטצמ ינא .תול
 ידוהי ,ואטלפ ףסוי ׳ר לש ותונח תאצמנ ילוממ .השענה
 תונרעב םיבקועו חחב םידמוע םש םג .קיתו ינוימ רקי
 תונכשה לכ ,םלוכ תא האור ינא הנה .העונתה ירחא

 ¬ארה התעפוה ןמזב "הריפצה" לע םימתוחה ןמ היה הזמ
 .הינשהו הנוש

 היה — עשטני ׳ר לש ינשה ונב — ןמחנ דודה
 ¬וממו ,קסנולפב היריעה תודובעב ליעפ ,ןירוא־רב ידוהי

 טלש אוה .םידוהיה םיבשותה לש םיסמה תכרעה לע הנ
 .תוירבה לע ביבח היהו ןירוב לע תופש המכב

 רודגיבא ׳ר לש ורוכב ונבל האשינש ,הבוט ותב
 ןאכו לארשי ץראל הלעב םע התלע ,םהרבא — ץרג

 .ורטפנ םג
 ולעש םינושארה ןמ היה ,השמ ,אבס לש ריעצה ונב
 ץראה תא שוטנל היה ץלאנ לבא ,1906־7 תנשב ץראל
 רזח אוהו ותוא הפקתש דואמ השק הירלמ תלחמ ללגב
 ימדב תמו סופיט תלחמ ידי לע ערכוה םש ,קסנולפל

 .וימי
 ושרתשהו ואשינ אבס לש ויתונבו וינב ראש
 ןכו — החפשמה קיחב הצרעהו דובכ ףקומ .קסנולפב
 עבש ,החוור ייח אבס יח — קסנולפ ידוהי תליהקב םג
 רטפנ אוה .וינינו וידכנו ויתולכ ,וינתחו וינבמ תחנ
 לודג דעו ןטקמ ,הרייעה ידוהי לכ .86 ןב הבוט הבישב

 .הנורחאה וכרדב דובכ ול וקלחו ותטימ ירחא וכלה

 רעצב היורש הרייעה התיה לבאה ימי תעבש לכ
 .הזה ביבחה ןקזה לש ותומ לע

 .ורכזל הרקוהו דובכ

 יתרייעב
 ־רייפאפו ןמתלא ,קיזיצ ,גנילרפש ,ינרס ,ולדיש ,ילש
 "וחס תא תושמשממו תורכיאה תא תורצוע ןה .קי׳צ
 ¬ימה טהלבו הריעצ הזוחב הספת תונכשה תחא .ןתור
 לש הינפ לא רשי היכרצ תא התודבה השוע חוק
 ךכב שיגרהש יבא ךא .קוחצב תצרופ ינא ...הנכשה
 שבוכ ומצע אוהו ,"קוחצל הפי אל ,הצקיש" :יב רעוג
 ,ויידע תוקח תויונחה .ויניעב ץבצבמש קוחצה תא
 תא ןיכהל ידכ חבטימל סנכיהל ןמז התע שי ימאל
 דובכל (תוינמכוא־תוגוע) םעקליב־הדגאיהו תולחה
 ־ינכמו קצבה תא תוזירזב תלגלגמ ,תרהממ ימא .תבש
 יד ילריצ סנכית טעמ דוע .תויקנע תוינבתל ותוא הס
 תמייקתמה ,הקסבונאכי׳צ בוחרב העודי .דשא ,עי׳צבאב
 תוגועהו תולחה תא חקת איה .תויוחילש ינימ לכמ
 *עג ,תרחממ איה דימת .קיטשרנאד השמ לש היפאמל

 תיוולנ ינא .ימא תא תתזמ איה ,טניוושעג ,טניווש
 דמוע ,תודימ ןקז־לעב ידוהי ,הפואה .היפאמל הילא
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 ללקמ ,זגור ,קעוצ דימת .רעובה רונתה לומ רובב ול
 תינבת וזיא אוה ספות םעפב םעפ ידמ ."רעבייוו״ה תא
 םישנה .היופא רבכ איה םא קודבל ידכ ותנותוכ ילושב
 ,השמ ׳ר ,ילש תא הארת ,השמ ׳ר :ונממ תופרמ ןניא
 תאז עדוי הפואהו ,אוה ומוי הזה םויה .ףרשיי אלש

 .הפי
 ךורעל םירהממש םינוק םייתניב ואלמתנ תויונחה
 יכ ,םייוגה םג םיעדוי .תבשה תסינכ ינפל םהיתוינק
 תידוהיה קסנולפבו תויונחה ורגסיי שמשה־תעיקש םע
 ןועשב לכתסמ יבא .רבד םוש תונקל זא היהי רשפא־יא
 "רעפאלק־לוש רעד" הלבייל .תונחה תא ןושאר בזועו

 תרשל םירמוג םינפב .תורגסנ תויונחהו תותלדב קפוד
 תבשה־ידגב תא רבכ שבל יבא .םינורחאה תוחוקלה תא
 בוחרבש ולש לביטשל ךרדב תיבה ןמ אוה אצוי התעו

 .(ץמוחה־השוע) רעכאמ־גיסעה לצא הקצולפ
 ריב ילע בוהאה ןמזה אוה םייברעה־ןיב ישש םוי

 (ןהכ תיבל)גרבנזייא דבכוי

 ריעמ הדירפ
 1920—25 םינשב הצרא ולעש יתויחאו יחא לכמ

 הז .םה ם.ג הצרא םתולע דע הלוגב ירוה םע יתראשנ
 .1925 תנשב היה

 לש ץראל םתיילע תפוקת תא הזב וחתפ ירוה
 ¬יציל תפתושו הדע יתייה ינא .קסנולפ ינב ,םינבה ירוה

 לע רפסב חיצנהלו ראתל ינוצרבו ,ריעה תא םתא
 .קסנולפל יניפוא ךכ לכ אוהש ,הזה ערואמה תא קסנולפ

 םיקיתווהו םיעובקה םיללפתמהמ היה ל״ז יבא
 רבחל עדוויהבו ,ןהכ ה׳ציא ש״ע שדחה שרדמה־תיבב
 תא שוטנל אבא תטלחה לע "םיתב ילעב״ה םיללפתמה
 רפס וידיל רוסמל םה וטילחה ,הצרא תולעלו הליהקה
 .ותא הצרא ותולעהל תנמ לע תסנכה־תיבמ ישכ הרות

 לע וזירכה האיציה דעומ ינפל הנורחאה תבשב
 ופסאתה םויה אובבו .הבר תובהלתהב הליפתה תעב ךכ
 ,יתבר הכולהתב ואצי םשמו תסנכה תיבב םיללפתמה לכ

 ,הפוח תחת ,הכולהתה שארבשכ ,םידוקירבו הרישב

 ¬וחרב םרבעב .םיללפתמה ידבכנ ידיב הרותה רפס אשינ

 תואמ לש להק ףרטצה ונתיבל םיכילומה ריעה תוב
 .ונתיבל ועיגה ,תיללכ חור תוררועתהב ,ךכו ,הכולהתל

 ¬צחה) ׳זורטסה .ריעה תא םיבזוע םירכיאה ינורחא .רת

 לוכב ןויקנ ,טקש .בוחרהו רצחה תא הקנמ יוגה. (ןר
 םידליה ונחנא .ריוואה ללחב תפחרמ תבשה־תשודק —
 דלי לכ ,לאלצ רגנה לש םישרקה לע רצחב םיפסאתמ
 םירופיס רפסל םיליחתמו ,וידיב (הגוע) עקלוב םע
 .הלוגה ידלי םירפסמ ויהש םירופיס ,םיסינו הגות יאלמ
 ¬נכנ םידליה ונחנאו ךשוח השענ ,רבכמ העקש שמשה
 םיקלוד תורנ העברא ,רוא תיבב ונלצא .םיתבל םיס
 ,ןחלושה לע השורפ הרוחצ הפמ .ףסכ־יטומפ העבראב
 .שודיקל ןכומ עיבגה ,המוקר תיפמב תוסוכמ תולחה
 המכ :תושגרתה אלמו חמש יבל .יגיגח ,םמורמ לוכה

 !תבש ונל שיש בוט

 ,ךישמהל רשפא׳־יא ,יתביתכ תא יתקספה טק עגרל

 תוקנוח ,יניעמ תוגלוז תועמד ,יח ומכ ידגנ בצינ לוכה
 ...דוע הנניאו תידוהי קסנולפ םעפ התיה ,ןכ .ינורג תא

 קסנולפ יתדלומ
 רסמנ ,םשור־בר סכטבו תיגיגח הדירפ תביסמב ,ןאכ
 הבר תויבבלבו לוק תועמדב .ל״ז אבא דיל הרותה רפס
 ץראה לא הכוראה ונכרדל תומח תוכרבב ונתאמ ודרפנ

 .תפסכנה

 ¬רעהו םתרקוה ,םסחי תא קסנולפ ישנא ועיבה ךכ

 הילע תארקל וינב תא ךניחו לדיג רשא ,שיאל םתכ
 ףורשל ,הלוגה תא שוטנל ותייער םע אוה ףא עדי ףוסבו
 ץראה ןינבב וינבל ףרטצהל ,וירחאמ םירשגה לכ תא

 .וייח םולח תא םישגחל הזבו

 בוכורב־תנוכשב תסנכה־תיבל רסמנ הרותה רפס
 םדסייב ,שדחמ םהייח תא ןאכ וליחתה םירקיה ירוהו
 הדובעו למעב .בוכורב־תנוכשב םתיב י״ע ןטק קשמ
 םה .םוקמה תוחתפתהל םיפתוש םתויהב םמצע ומייק
 'ינבו םינב ,הפנעה םתחפשמ ברקב הבוט הבישל וכז

 .התמהבו הנינבב ,ץראה ייחב םירועמ םלוכ ,םינב

 לארשי ונתנידמ םוקב תוארל ףא וכז אלש לבח
 !ךורב םרכז יהי .תיאמצעה
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 ןוסלכימ רתסא

 תונורכז רורצ
 ידוהי היה ,ז״פרת רדאב ג״כב רטפנש ,ל״ז יבא
 תוליל השוע היה .תורפס בבוחו תרוסמ רמוש ,ליכשמ
 ¬תמ יתייהש תמיא לכ ,יתעד לע יתדמעש זאמו םימיכ
 ןיב םירפסב ארוק ותוא האור יתייה הלילב תררוע
 ךניח וינב תא םג .תינוליח תורפסב ןיבו ד״נת ירפסב
 רחאל ,דחאה .יבאל ויה םינוהמת םינב ינש .וז ךרדב
 תא רמג ,לספו רייצל היהנ הדמול תבישיב דמלש

 .מ ר״ד ,ינשהו ;דואמ םסרפתנו סיראפב הימדקאה
 הברה לעופ ,תירבה־תוצראב וגאקישב יח ,הני׳צנפ

 .לארשי ןעמל

 ־תנידע ימא ולאו ,תירבעל דוסיה תא יתלביק אבאמ
 הלועפ לכב ףתתשהל דימת יתוא .הצירממ התיה שפנה

 .רוביצה תבוט׳י

 גוחה תושיגפב .תירבע ירבודל .גוח היה קסנולפב
 לע רבועה לכו ,שידייב הלמ איצוהל ונל היה רוסא
 .לארשיל תמיקה ןרקל רסמנ ףסכהו ,םנק םליש הז ואל

 ¬בעב םירועיש ונלביק םפלוק טמירפו ינאש םינמז ויה
 ונל איבמ היה רועיש לכבו ,ל״ז רדורב והיתתממ תיר
 .םתוא חכשא אל םעפ ףא .ירבע םגתפ וא הרמיא וזיא
 טמירפ .ןתנ השממו ונדמל ןייטשלקניפ לביילמ םג
 .רגירק לארשי םע הנתחתהו לארשי ץראל התלע םפלוק

 .ץראב ןאכ התמ איה

* 

 ¬שהש ,תלוכי ירסוחמל םניח חבטמ קסנולפב היה
 .ףרשדרבש ףסויו במוד ויה םילהנמה .ולוהינב יתפתת

 ,ךעיורפ ןרנויפ״ל ףינס ,תויצולח םישנ ןוגרא
 ,גרבגגייפ לחר התיה תונגראמה ןיבו קסנולפב ןגרוא

 .השראו תייריעב דבכנ םוקמ הספתש הלוגד תוישיא

 ־ץרא ןעמל ןתוריסמ אולמב ולעפ הזה ןוגראה תורבח
 .םידוהיה ריעה יינע לש םתקוצמ תלקהלו לארשי

 (ךיק־סקלאפ יד) יממעה חבטמה תבוטל טרס םוי
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 ¬הו הבוטה יתדידי .דתיה גרבלרפ (יקסמול) לחר
 תא המיסקה ברעה הלוקבו םימיענה הירישב .הרוסמ
 תחאש ,תובדנתהב תוגצהה תורוכז .התציחמב םיאבה לכ
 תא הב הקחיש ,לחר ,איהו "הפשכמה" התיה ןהמ
 חספ ,קינטולב לאקזחי םג .הב היה ךור המכ .הלרימ

 .הגצהב םיפתתשמה ןיב ויה אנהכ לדויו הצפישקס

* 

 סקופ ןימינב

 ןיב םיכרדדושרפב תנכושה ,ןי׳צוחוס הרייעה
 ,קסנולפמ םירטמוליק הרשע קחרמב ,הביבסה תורייע
 תורעי ,רודה יעבט ףונ .הלשמ ירוטסיה רבע הל שי
 הנח הילעש תירוטסיה העבג וליפאו הל ביבס תורהנו
 םיפיקמ הלא לכ — היסורל ועסמ תעב ןואילופאנ

 — ״ןואילופאנ״וה״ לע .העקבב תנכושה ןי׳צוחוס תא

 יתפרצה איבצמהו רסיקה ךרע — תונורכזה םירפסמ
 הנשי ,ןכאו .םייאבצה וישוביכ ךשמהל תוינכותה תא
 ,קסנולפל ןי׳צוחוס ןיבש ךרדה תיצחמב ,ןבא וליפא
 ¬אתה תורח הילעו "ןואילופאנ ןבא" לכ יפב היורקה

 בחרה קפואב לכתסהו תפרצ רסיק הילע בשי ובש ׳ךיר
 .ביבס ביבס ערתשהש

 םיכיסנ תורוד ךשמב ולשמ הרייעה תביבסב
 ומייק םדילו ,תורישעה תוירפכה םהיתוזוחאב םיינלופ
 תויוממוקתהב .שאר־ירמוש לש םימלש תואבצו תורצח
 םידיקפת םה ואלימ םירזה םישבוכה דגנ תוינלופה
 לע תוברקב םמדמ ומרת םיבר םידוהי ףאו םידבכנ
 םתוא לש םהיאצאצ הלא ויה .ןילופ לש התואמצע
 דרפסמ וטלמנש רחאל טלקמ ןאכ ואצמ רשא םידוהי
 19דד האמב .בלצה־יעסמ ינפמו לודגה שוריגה ימיב

 םתונמאנ תוכזבו ינלופה דרמל הביבסה ידוהי ופרטצה
 ימוחתב תועקרק שוכרל םהל ןתינ ףאו תוחרזאל וכז

 .םירפכב בשייתהלו תויוכיסנה

 הקנעוהש ,עקרקה לע הבישיה תוכז םג ,םנמא
 הענמ אל ,תינלופה הטכאלשה לש הדסח בורב םהל
 תויטנה ילעב "םיצירפ״ה דצמ םייוזיבו תולפשה םהמ
 תא הפי ועדי םה .םילפשה םירציהו תויטסידאסה
 ומעט םה ."תיפי המ" תרישו "בודה דוקיר" לש ומעט
 .ושע אלש םישעמ ןוועב טושה לש ומעט תא תחא אל
 ,רצחה-ינציל לש דיקפתה תא אלמל וכרצוה םעפ אל

 ־תיבב ונל הכרענש הדירפהדוביסמ תא ינא תרכוז
 ,דעווה .לארשיל ונתולע ינפל קסנולפב "תוברת" רפסה
 ונראשה באכו תושגרתה וזיאב — םידימלתהו םירומה
 יתלביק הדירפה תעב .ונעסנ החמש וזיאבו םלוכ תא
 והיתתמ ידימ "רואה" תוברתה תדוגא לש רבח־סיטרכ

 .ץראב רזעל יל תויהל יושע הז יב בשח אוה .רדורב
 ¬ודז םיחצרמ ידיב .ןיהכתשמ אלו ןידבאד לע לבח

 .םלוכ ופסינ םיינ

 לבא .המיזה־ףוטשו רוכישה ןודאה ינפל םידקרמה
 .םמויק לע ורמש תאז לכב

 הכלהו התנבנ תיצירפה־תירפכה הביבסה זכרמבו
 םידוהיה ויה הינובדזיבשות רקיעש ,ןי׳צוחוס הרייעה
 וכווית ,הביבסבש תוזוחאה םע רחסמב וקסע רשא
 םה .תורחא םירעבש םילודגה םירחוסה ןיבל ןהיניב
 הז םעטמו ש״ייל תופרשמה־יתב תא הריכחב וקיזחה

 .הביבסה ירכיא ינומה לש םתמח תא םהילע וכשמ

 תוריזגו תופידר

 ¬כסהו תולפשהה ,םירוסייהו לבסה ףא לע ,רומאכו
 אוהש ךיאו החפשמ םיקהו תיב ידוהיה הנב ,תונ
 יכ םא .תכרפמו השק הדובעב לדה ומחל תא איצוה
 .דגנמ ול םייולת ויה וייחו ףכב ןותנ דימת היה ולרוג

 דימתמו זאמ ויה ,והשלכ יטילופ ערואמו היוצמ חור לכ
 ןוטלשהש רחאלו .םידוהיב הנושארו שארב םיעגופ
 דימ ולחה זא םג ,ינלופה דרמה תא רגימ יראצה
 שוריג :התיה הנושארה הריזגה .םידוהיה דגנ תופידר
 ,וילאמ ןבומ .םשוכר לכ תמרחהו םירפכה ןמ םידוהיה
 רשא ןי׳צוחוס לא לכ םדוק ונפ םירפכה ידוהי יכ
 ירפ היהש ,םשוכר םנמא .תחא תבב הלדג וז ךרדב
 םוריעב הרייעל ועיגה םהו םהמ דדשנ ,תורוד למע
 ־וחוס ידוהי ןיב םירישע ויה אל אליממ .לכ רסוחבו
 ,םיריעז םירחוס ,הכאלמ־ילעב םבור ויה ןכש ,ןי׳צ

 וא םידיריה לע םתלוכרמ םע םירזוח ויהש םילכור
 .םינטק םירוסרס ,םינכשה םירפכב

 הלכשה םילבקמ ויה אל ןי׳צוחוסב םידוהיה ידלי
 ידוהי הזיאו ."רדח״ב התיה הלכשהה לכ .תינוליח
 תב וליאו ?וידליל תינוליח הלכשה ןתמ לע זא םלח
 הבשחנ רודיסה ךותמ ללפתהלו בתכמ בותכל הדמלש

 וי׳צוחוס הרייעה
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 ונבש התיה בא לכ לש ותפיאש םלוא ."הליכשמ״כ
 ,חלצוי־אל ידוהי בורל היה דמלמהו .הרות־ןב היהי

 דחא ךותל םידליה ןיינמ תא •קחדש ,ינלוח םג תחא אל
 התיב־קשמ תא תלהנמ ,דתיה םשש ,ותריד ינוטיקמ
 תאזכ הריוואב .בורל תינלוח השא איה ףא ׳"תינבר״ה
 םיבשוי ונייה !םידמול שוריפ המו .םידמול ונייה
 ¬חמה ריוואב ברעב הנומש דע רקובב הנומש העשמ

 .אברו ייבא לש תויגוסה תא ףרה ילב םיננשמו קינ

 רמועב ג״ל גח

 םויב ילש דמלמהו רדחה הארמ ינורכזב קקחנ
 "יבר״ה תייוולב רדחה ידלי לכ ונאצי תע ,רמועב ג״ל
 .ירוטסיהה גחה תא גוחל ידכ רהנל רבעמש שרוחה לא
 השרמ יברה היה ובש הנשב דיחיה םויה הז היה
 ךא .חצה ריוואב היהשב וידימלת תא תונהל ומצעל
 היה התיבה ובושב ןכש ,ער יכב רמגנ היה הז םג
 קיזה חצה ריוואהש תמחמ חופנ יברה לש ומטוח

 ,..ול

 םינב םימיה תוברב ואצי וללה "םירדח״ה ןמ הנהו
 ימ םידדונו הרייעה תא םישטונ ויה 'רשא םינדמל
 תצורמבש םהמ שד .בחרה םלועל ימו הרות םוקמל
 ־ילעב רוביצ־ינקסעכ וא עדמ ישנאכ ומסרפתנ ןמזה
 ויח ,םירשיו םירשכ םידוהי ושענ םבור ולאו ,םש
 הפוחל ,הרותל םולדיגו תודלו ומיקה ,םפא־תעיזב

 .תורודה תרשרש הכשמנ דכו .םיבוט םישעמלו

 תוערפה תונשב ןי׳צוחוס ידוהי

 האמה" ישנא םידוהיב וכרעש תוערפהש יאדו
 םידה וררוע היסורב יראצה ןוטלשה ימיב "הרוחשה
 ריכזהל ינוצרב שי .ןי׳צוחוסב ףאו ןילופ תורייעב םג
 םימיב .1905/1904 םינשב ןי׳צוחוסב עריאש הרקמ
 הליל ידמ םעמושב םידרחנ הרייעה ידוהי ויה םהה
 תוירי לש ץפנ־לוק תוולמ תודירחמ תוקעז הלילב
 תביסל ורקחשמ .רהנל רבעמש רעיה ךותמ ועיגהש
 רשא ,רוכיש ןוירב יפמ הרקמב עדונ ,תוקעזהו תויריה

 םידחא םימי דועב" יכ ,ודוס אצי ןיפוליגב ותויהב
 לוכה היהי זא יכ ,ש״ייה דעב םלשל ךרטצי אל בוש
 יכ עדונ ׳תפסונ השירדו הריקח רחאל ,ןכו ."ולש
 תוערפה רידכ ,הרייעה ידוהי דגנ תוערפ םיננכתמ
 ימוחתב תורחא תוידוהי תורייעב םהה םימיב תוכרענה

 .היסור

 ,קסנולפב הרטשמה דקפמ לא תצרמנ הינפ האב זא

 אבשמו .רמומ ידוהי אוה יכ ,הרמא העומשה רשא

 (סקופ תיבל) ןהכ הלדניישו ןהכ השמ קחצי

 ירכיא רשאכ ׳םינלופה לש םדיא םוי ,תבשב ןושאר םוי
 ףיקהו הרטשמה דקפמ עיגה ,היסנכב ופסאתנ הביבסה
 םידושחה לכ תאו םהלש האריה־תיב תא וישנא םע
 ןכומ היהש ,בר קשנ םלצא אצמ אוה .םיקיזאב רסא
 .היסנכה ןמ ואצייש רחאל םורגופה עוציב ךרוצל םמע

 .ירזכא חבטמ ןי׳צוחוס ידוהי זא ולצינ סנ ךרדב
 בלב לחלחמ ראשנ תוימשיטנאה םרא םלואו

 .ףוספסאה

 םיפדצ-ירותפכ תיישעת לש זכרמ

 -ירותפכ תיישעת זכרמל ןי׳צוחוס הכפהנ םימיל
 ־תצורמב .םיריעז הכאלמ־יתבב השענ םרוצייש ,םיפדצ
 הברה לש םתסנרפ־רוקמל וז הכאלמ התשענ ןמזה
 היה וז תרצותל ירקיעה קושה .תוידוהי תוחפשמ

 םישמתשמ ויה םיקוחרה היכלפ ירכיא רשא ,היסורב
 .םהיתונבו םהיתושנ תולמשל טושיקכ הלא םירותפכב
 תונוכמה .םירצונ םילעופ הברה םג וקסעוה וז הדובעב
 ומצע הכאלמה־לעב דבוע היה בורל ׳תויביטימירפ ויה
 הדובע־תקולחב .וידליו ותשא םירזוע ויה ודי־לעו
 ןכש .תקולחמלו זגורל תוביס תורסח ויה אל תאזכ
 לצא ובנגש הרוחס םירכומ םילעופה ויה תחא אל

 48* ,לסנללפ רפס
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 אל חיוורמ היה ינלופה לעופה יכ םאו .םהידיבעמ
 "תכישמ" ידי־לע םגו הדובע־רכש ידי־לע םג טעמ

 ובלב תלחלחמ דימת התיה ,ודיבעמ שוכרמ הרוחס
 .ידוהיה "ולצנמ" דגנ הזע האנש

 רעונה .םידימא םידוהי וי׳צוחוסב ויה אל ,רומאכ
 רובעל םיכרד שפיחו הנטקה הרייעב ראשיהל הצר אל
 הריעה תאזה הכישמל המרג טעמ אל .הלודגה ריעל
 ימיב םנמאו .םיקפואה תבחרהלו הלכשהל הפיאשה םג
 תורומו םירומ הרייעל ואבוה הנושארה םלועה תמחלמ
 ררשש בערה תמחמ םויק תורשפא םהל ושפיח רשא

 .תולודגה םירעב

 ןי׳צוחוסל םיעיגמ םירומ

 לכ תא זא איצומ היה *ינמרגה שוביכה ןוטלש
 תולודגה םירעה ןמ היסולכואהו הינמרגל ןוזמה־יכרצמ
 לק היה ןהבש ,תונטקה תורייעה ינפ־לע הרזפתה
 הזה םרזה םע ןכאו .שפנ־לכוא־יכרוצ גישהל רתוי
 ורזע רשא םיליכשמ םישנא המכ ןי׳צוחוסל ועיגה
 .רעונה ברקב תוליעפהו תוברתה ייח חותיפב טעמ אל
 םירומ ןהיתבל תוסינכמ ויה רתוי' תודימא תוחפשמ
 ויה ׳תורפסל םיגוח זא ורצונ .ןהידלי ליבשב תורומו
 .תינויצ תוליעפ הליחתה ,םינוש םיאשונ לע םיחכוותמ

 ¬ונתה לא ףרטצהל רעונה ברקב הפיאשה המק םג זאו
 .לארשי־ץראל תולעלו תיצולחה הע

 תוחתפתה לש השדח הפוקת הליחתה ןכ יכ הנה
 ¬ייעב ידוהיה רוביצה ברקב תזרוזמ תיתוברתו תינחור

 תואמצעה תרזחה םע דחיש ,תווקת םנמא ויה •הר
 לכוי רעונה ,החוורל םושנל םידוהיה םג ולכוי ,ןילופל

 םינלופה .תרחא התיה תואיצמה לבא .רוצילו דומלל
 בר אל ןמז וחתפ םישבוכה לועמ וררחתשה רשא
 תא וקחד ,םידוהיה דגנ םרח תעונתב ןכמ רחאל
 וריבגה דוע וז ךרדבו רחסמה יפנע לכמ םהילגר
 הרתונ אל .היסולכואה ברקב םידוהיל האנשה תא

 .ןויצל תולעל הדיחיה הווקתה אלא םידוהיל אופיא

 תינויצ הלועפ

 וצרש הלאל הברה םירזוע ויה ןי׳צוחוס ידוהי
 םינקסעה דחא .הצרא תולעל תלוכיה םהל ,דתיה רשאו
 ןהכ השמ קחצי היה ןי׳צוחוסב םירוסמה םיינויצה
 םהינשש ,יתוחא ,סקופ תיבל הנייש הרקיה ותשאו
 ורסמ םהייח לכ תא .האושב ופסינ דיחיה םדלי םע
 ןעמל םיפסכ םיפסוא ויה ,תינויצה הלועפה ןעמל
 לכלו םינקסעל דעו־תיב שמיש םתיב .י״הקו ל״קקה
 .לארשי־ץראל הילע ךרוצל דעסו הרזע שקיבש ימ
 -יברכ .ןי׳צוחוס ידוהי לכ םע דחי םדקפ ירזכאה לרוגה

 ¬וטה הינואה לע םינורחא ראשיהל םה וצר םילבוח
 -ץראל תולעל וקיפסי הרייעה ידוהי בורש דע ׳תעב

 .הינואה םע דחי ועבט םהו וקיפסה אל ךא ,לארשי

 תיצאנה היחה רשאכ ,םיילרוגה םימיה עיגהב
 וחכש ,םיידוהי םידליו םישנ ,םירבג הדימשהו הפרט
 .ןילופ לש הרורחשב םהל ונרזע ונאש םייוגה ונינכש
 ־תוא ראשיי ןכ לעו יאדמשאל תרזוע די וטישוה םה
 קלח תוחפל וליצה אלש לע ,חצנל םחצמב תורח ןיק
 !םחכשנ אל םלועל .םיבבלנהו םירקיה ןי׳צוחוס ידוהימ

 .ח .מ :תירבע

 .הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
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 ןמסררג ריאמ לאיחי

 יתאצי
 בייל לצא יתדמל יצחו הנומש ןב יתייה רשאכ
 םגו י״שר םע שמוח ונתוא דמיל רבכ אוה .דמלמ ריאמ

 ינפל לבא ,אעיצמ־אבב ונדמל .דנש התוא לכ .ארמג ףד
 ימיבש םושמ /םיחספ תכסמב דומלל ונלחתה חספה .גח
 תוכלהב םישרודו םילאוש ל״ז ונימכח ויה דומלתה
 םג שרתשה הז גהנמו גחה ינפל םוי םישולש גחה

 .ונלצא

 יל םירפות ויה חספה גח ינפל הנש לכ טעמכ
 דיחי ןב זא יתייהש םושמ ,תישאר .םישדח םידגב
 םישבול תוריחה גחלש ונידיב וניתובא גהנמ ,תינשו
 ןמפק לקעי ׳רל יתא סנכנ היה ל״ז אבא .םישדח םידגב
 טעמכ ,םיחבושמ םיגירא לש רחסמ־תיב לעב היהש ,ל״ז
 עשוהי לש אבס היה ןמפק לקעי ׳ר ,בגא) ריעב ןושאר
 ךותחל שקבמו ,(האושב ופסינש ל״ז רדורב והיתתמו
 ¬בומה גיראה ןמ םייסנכמ םע "לעטאפאק" לע יליבשב
 ¬ייחה דחאכ בשחנש ,לגיופל הריפתל רסמנ גיראה •רח
 תא יל םיאיבמ ויה .גחה ברעב .ריעבש םיחבושמה םיט
 ¬לוש התיה ל״ז ימא .התיבה םייסנכמה םע לעטאפאקה

 השיבלמו יתוא תצחור התיה ךכ רחא ,רפתסהל יתוא תח
 עבוכה דעו םיילענה דע תנותוכה ןמל ,םישדח םידגב
 ¬עמל ול רופת רותפכש ,הפיטקמ (לעטעקשאק ארקנה)

 האראש הצוחה יתוא תחלוש .דתיה זא .עצמאב הל
 יתרכזנ ,תיבה ןמ יתאצב .םישדחה ישובלמ תא ירבחל
 היה אל יל ולאו ,םיזוגאב םיקחשמ חספה־גח ברעבש
 םלעציא םייח ׳ר" תארקנה רצחל יתכלה .דחא זוגא ףא

 .םיזוגאב וקחישש םידלי הברה רבכ ויה םש ."ףיוה

 ומשו המוג ורפח :הזכ ןפואב להנתמ היה קחשימה
 היהו ליאוה .םיזוגאה תא וכפש עבוכבו םינפב עבוכ
 דעב יל ומליש ,הז קחשמל םיאתה אוהו שדח עבוכ יל
 לע יתבשי .םיזוגא גוז (ןיעק 3) םיקחשמ השולש
 לכב לכתסהל יתלחתהו יתוא ומרי אלש רומשל המדאה
 בשוי ינא ךיא האריו ,הלילח ,אובי יבא אמש םידדצה
 רשא הנהו .שדחה לעטאפאקבו עבוכ ילב המדאה לע
 ינא ךיא יתוא הארו ל״ז אבא אב םואתפ :אב יתרוגי
 ־תה אוה .ךלכולמ שדחה לעטאפאקהו שאר יולג בשוי

 ...יאכז
 יב ץיברהל .תושעל המ עדי אל ךא םעכ אלמתנו שגר

 רובעל ם.ג ךא ,הלחמ ירחא זא יתייה יכ ,הצר אל
 -השעמ לע רוזחל ינא לולע ירהש ,לוכי אל הקיתשב
 ¬והו יתוא חקל ,םוקאש ילע קועצל ליחתה .הזכ תוטש

 המכ עדוי ימ !ינתזחא הדרח .ןאל יתעדיש אלב ׳ינכיל
 ןיידל יתוא איבה אוה ?הזה אטחה דעב גופסא תוכמ
 ידוהי היה השמ שרעה ׳ר .ל״ז השמ שרעה ׳ר ,ריעה
 ךידעו ןדמל ,םינפ־תרדה לעב לבא ,רשב אירב ,םשוגמ

 .שפנ

 גח־ברעב יכ אוה עדויש וינפב לצנתה ל״ז אבא
 יאש יתא ת״ד ול שי לבא ,הרות־יניד לבקמ וניא
 םגו םיענ אל רבד הרק .גחה ירחא דע ותוחדל רשפא
 עבוכ ילב בשוי ינאצמ יכ ול רפיס אוהו — אוה אטח
 ־אפאקה תא ול הארה ףאו םלעציא םייח ׳ר לש רצחב
 .טמוקמ שדחה עבוכה ךיאו ךלכולמ אוה ךיא ,לעט
 םיזוגאב קחשי ,ארמג ףד רבכ דמולש דלי — ללכבו

 ?בוחרה ידלי םע

 ויתפש לע קוחשה־תבו תובוטה םייניעה לעב ,ןיידה
 ןהמ תוגלוז תועמדש הארו יניעב קומע קומע לכתסה
 חספה גח לע יתדמל המ ,יתוא לאש .טרחתמ ינאשו
 ¬הו ,ץמח־תקידב לע יתדמלש ול יתינע .םיחספ ארמגב
 איצוה .הקידב ךירצ םא ןיי לש ףתרמ :הליחתמ הנשמ
 ךיא עמשו יתדמלש ףדב אורקל יל ןתנו םיחספ ארמג
 תוישוק המכ ינלאש אוה .ארמגו הנשמה תא שרפמ ינא

 :רמאו חתפ .הכלהכ ול יתצריתו

 .רומח שנוע הזכש אטח דעב ךל עיגמ ללכ ךרדב
 ,תינשו ,שאר־יוליגב תבשל ידוהיל רוסא לכ תישאר
 ,םיפי םידגב ךל רופתל לדתשמו השק דבוע ךלש אבא
 התאש ןוויכ לבא .םתוא ךלכלמו ונוממ לע םח אל התאו
 לוחמי אבאש ,קסופ ינא ,תדמלש רועישה תא בטיה עדוי
 .תינש הזכ עשפ לע דוע רוזחת אלש יאנתב םויה ךל
 אלו םיבוט-ינב םע רבחתהל ךירצ ךומכ דלי ,ללכב

 !םיזוגאב קחשל

 .םיזוגאב קחשל יתלדח אוהה םויה ןמל
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 שעג היבוט

 טאטשיינ ונריע
 הרייעה תאצמנ השראול תינופצ רטמוליק םישישב
 תבותכל .(השדח־ריע :ובתכ תירבע יבתוכ) טאטשיינ
 ¬ופב שי תובר תורייע יכ ,קסנולפ די־לע :םיפיסומ ויה

 יתשש ,הנוס רהנה םרז הרייעל תימורד .הז םשב ןיל
 וקחיש ץיקה ימיבו ןנערו קורי וחא ופיקה ויתועורז
 ¬ואיגב עודי יתלבו ןטק — רהנה ןכ הרייעכ .םידלי וב

 ינש .(תיפרגופוט הפמב קר ןמוס אוה) תינלופה היפרג
 ךרד יכ ,םלועה םע וז הרייע ורשק םיקזח ץע-ירשג
 ביבס .השראו הריבה ריע םע ונרשקתה הלא םירשג

 םידעצ המכ ךתאצבו ,םינגו תודש יבחרמ וערתשה ריעה
 ,םימ תוניעמ — ךיניעל רדהנ ףונ הלגתנ הרייעהמ

 .קפואה אולמ לכל םיקורי תודשו םינג

 :םלועה םע הרייעה תא ורביח םישיבכ השולש
 — ול תיווזכ > קצולפ־קסנולפ םע רביחש ,ינופצ שיבכ
 ¬שגה שיבכ ,ישילשה שיבכה 5 הבאלמ־בונאכי׳צ שיבכ

 .קסלשאנ הרייעה ךרד השראו םע ונתרייע תא רשק ,םיר

 ¬מוי הרובחת תועצמאב םייקתנ קסנולפל רשקה
 טעמ ,קצולפ (זוחמ) ובטזדובייווב ונתויה תורמל •תימוי
 ריעה ןכ אל .וז ריע םע רשקל םיקוקז ונייה דואמ

 .ימוי־םוי רשק רומאכ ונמייק המעש ,קסנולפ
 .השראו — הריבה ריע םע קר ונמייק רחסמה ירשק
 ,הגיפבכ הקוחדו התיה הקוחרש ונריעל לזמה קחיש אל

 קחרמב ,ןטק רפכב התיה רתויב הבורקה תבכר תנחתו
 ,שיבכב ,ועסנ בורה) וילא הליבוה רפע ךרדש ,מ״ק 7
 הרובחתה תוחתפתה .(מ״ק 14 לש קחרמ ,קסלשאנ ךרד
 השראו םע רשק היה םייקו ,ונריע לע החספ אל ןילופב
 תידוהי הסנרפ הלסיח וז תוחתפתה) .עובשב םיימעפ

 .("תונולגע" — תיממעו תשרשומ

 ¬תה םירצונה ,תידוהי התיה הלוכ טעמכ הרייעה

 ידוהי ,(זכרמה) ,לוגעה קושה .הרייעה ילושב וררוג
 הפירט־זילטא וא ,תינלופ תונח הדמע םשו הפ קרו ,היה
 קר ורצונ וליאכ וארנ וללה ."ןורגב םצע״כ ,ירצונ לש
 קושהמ ...םתכאלממ םידוהיה םיתבוש תע ,תבש ימיל
 קושה דע.ךשמנ תסנכה־תיב בוחרו תובוחר השיש ואצי
 ךפהנ םידיריה ימיב .םירצונ ורג ובש ןטק קוש ,קוריה
 ןמ םידוהי ואב הלא םימיב .םיסוס-רחסמ זוכירל קושה
 -י׳צמ םג םיטעמו קסלשאנ ,קסנולפ) תוכומסה תורייעה
 םירחוסה .הביבסה ירכיאל םתרצות רוכמל (בונאכ
 הליל־תנילל דיריה ינפל ברעב תומדקומ תועשב ועיגה
 ידכו (םשוכר טעמ לע רומשל ידכ ץוחב םינל ויה)
 ¬רצות .הכוז םידקמה לכ יכ — קושב בוט םוקמ סופתל

 םייפגמ ,ףרוח־יליעמ ,תונכומ תורופת תופילח : םת

 לבקתמ ,לוז ריחמב הנכומ תרצות רקיעבו ,םיילענו
 לכ םע םירגת םג ואב .ירפכה רכיאה לש תעדה לע
 דחסה טעמ תא ושרפו קושב ןחלוש וביצה ,תיקדיס ינימ

 ונריע ינב םירלדנסהו םיטייחה .םתושרבש הלדה הר
 םידגב תושעל :טושפ םעטמו .הנכומ תרצותב וקסע אל
 דמ רוציל ןורשכ םגו ,םיפסכ תעקשה השורד םינכומ

 .םחוכמ הלעמל ויה םירבדה ינש .לוז

 רחסמה תא וקזיח שדוחל תחא וכרענש הלא םידירי
 איבנה והילא םגש הדגא הכלהתה הרייעב .ימוקמה
 רזחמה ינע וא ,רכיא תומדב דיריה ימיב דימת רקבמ
 ¬תהל יושע וז תומדב שגפיהל ותוכזש ימו ,םיחתפה לע
 ¬תהמ דחא רחוס אל ליצה דיריה ןוידפ ,ןכאו .רשע

 .תוטטומ

 הביבסהמ םירכיא ואב וילאש יעובש קוש םג היה
 ופסא ,(ישדחהו יעובשה) הלא םיקווש ינש .הבורקה

 .ונקו ורכמ — םתרצות ואיבהש םירכיא תואמ

 .בואט יבצ דוד ׳ר ,ונריעב היה םידיסח לש יבר םג
 ךלה אוה .ונריעב תונברב שמיש םג םא יל עודי אל
 םקוה ןימלעה תיבב .(1883) ג״מרת תנשב ומלועל
 אוה הז "להוא״ש תעדה לע לבקתמ .ורבק לע "להוא"
 וידיסח .הזה ןימלעה תיבבש םינושארה םירבקה ןמ
 הארנכ יח יברה ."טאטשיינמ םידיסחה" םשב וארקנ
 ישילש רוד ,"קצוק" רצח לש התוררופתה תפוקתב
 הלעש ,בואט לאקזחי ברה ,הנולבימ יברה היה וירחא
 ־תירק״ו "םידיסח רפכ" תמדא תא לאגו וידיסח םע הצרא
 םויב ונריעב הנש־הנש רקבמ היה הז דכנ ."תשורח
 הצרא ותיילע .וידיסח יווילב אב היהו ,ולש אבסל ןורכזה
 לש ןיועה סחיה תא התניש — ״חרקה תא הרבש״
 םידיסח ול ויה אלש יפ-לע־ףא .ץראל הילעל םידיסחה
 גחל ךפהנ ורוקיבו םיבר ותוא וצירעה ,ונריעב שממ
 - םולחבכ ותומד רוכזא .יתוא ךריב יתודליב .הרייעב
 ,תונידע ןהיתועבצאש ,תוקלחה וידי תא ,תוריאמ ויניע

 אוה .ךרבמו ישאר לע םש — תוכורא — תוקילחמ
 תולקב וילא יתעגה תאז תוכזבו וננכש לצא ןסכאתה

 .ותכרב לבקל ותלד לע וקפדתה םיבר יכ

¥ 

 יתמיאו הדסונ יתמיא .הרייעה תומד התיה תאזכ
 םייתאמ ינפל ילוא .עדא אל — םידוהי הב ובשיתה
 תישארב התיה הנורחאה "הפירשה" ■?רתוי ילואו הנש
 ¬ורחא הפירש" לע םירפסמ םינקזה םאו .םירשעה האמה

 .תופירש דוע ויהש ןמיס ,"הנ
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 תחמש״ב :הדגאב הכורכ הנורחאה הפירשה םג
 ,תוקידא ללגב ,םידוהיה .הקילד הצרפ .רבדה היה "הרות

 יכ וביכ אל םירצונהו ,םגח תא ללחלו תובכל וצר אל
 ילבמ לילכ הרייעה הפרשנ ךכ .ופתתשה אל םידוהיה

 .םינקז יפמ םירופיס קר ,דירש ריאשהל

 םלועכ התוא יתיאר יתודליב .יתרייע התיה תאזכ
 יתלבו ןיקת בצמ — חצנל םייקה ,םסק אלמ ,אלפומ
 ומלוע תוארל הכוז רישעהו לד ראשיי ינעה — הנתשמ
 תורות ,אוש תונויזח וסרה תואבה םינשה .וייחב
 יתעדי אל ...תומדא ילע שונאל ןויווש ,ורדח תושדח
 ינאו ,יתרייע יחתפ לע קפדתמ רבכ םויאה ןוסאהש זא

 .הנממ יתקתונ

 דחי ודרי המוהת ,רבע יפד וקחמו האוש ימי ואב
 .יבל באד םיקחרממ קר — יכונאו ,םייחה םע

 שטשיט ןמזה יכ ,תונורכז ירוריפ יבלמ תולדל הסנא
 ¬עהל לכואו ןתי ימ .תויומדה תא בבריעו תונומתה תא

 ...םעפ־יא ונתרייעב ומרזש םייחהמ ריעז קלח תול

 ילכלכה הנכמה

 .דתיה המוד ריעב תיתרבחהו תילכלכה תוחתפתהה
 יפנע הל ויה ןכ־יפ־לע־ףא .הביבסב תורייעה לכבש וזל
 ,םיינע :היה תידוהיה היסולכואה בכרה .םידחוימ עוצקמ

 .םיסכנ ילעב םידימא המכו םירחוס ,הכאלמ ילעב

 ¬וצקמב םידוהי וקסע רתוי קוחרה רבעבש הארנ
 :תועוצקמה ומלענ .םירצונ ידיל ךכ־רחא ורבעש תוע

 דוע ויה אל תוחפנל םג .ןינב ,תורגסמ ,תורגנ ,תוחחפ
 ¬וצקמש תורשאמה תודבוע תומייק ףא .ינמזב םישרוי
 רמתשנש םשה יוניכ :םידוהי ידיב םינפל ויה ולא תוע
 — םרערעיומ םער לרעב ׳ר) םידכנה וא םינבה ידיב
 .(רכו ,רגנה — סרעלאטס םער םקעי ׳ר וא ,יאנבה

 תועוצקמה ומלענ ןללגבש תוביסה תא קודבל השק
 תורחתה ,דתיה תוביסה תחאש קפס ןיא ךא ,הלאה
 הכאלמ לעב ידוהי לכש ןבומ .םיירצונ עוצקמ ילעב

 ףד עדי ,םכח דימלת היהי ונבש הצר ורבע תורודב
 רחסמב קוסעי ,אוה הרות ןב םא ,הפי הינודנ לבקי ,ארמג
 הביסהש ןכתיי ךא ...םיפכ למעב קוסעל בייח אהי אלו
 איה תועוצקמה םתואל תירצונה הרידחל תירקיעה
 ¬צונה ותביבסב ותכישמ חוכ ירצונה ןמואהש ,הדבועה

 .רתוי קזח היה תיר
 םיידוהי ויהש תועוצקמל םג םירצונ ורדח ימיב
 עוצקמ לעב לכ .תורלדנסו תוטייח :ןוגכ ,"םירוהט"
 וראשנ ,דז תורמל ךא ,םידוהימ הסנרפ לזג הזכ ירצונ
 ינפל הדמע תונולגעה םג .הלא תועוצקמב בורה םידוהיה
 תרוצב ונריעב ירצונ ידיל הרבע איה ,תוטטומתה
 ףתוש היה ידוהי .םיליבומוטוא תורש — שדח עוצקמ
 ריעב דחא וטוא .ירחסמה דצה לוהינב רזע אוהו ,יקלח

 .םינולגע הברה לסיח

 דהי הברה לש םהילגר קחד הזכ יוניש לכש ןבומ
 יצח םתדובע יפואש ,םיפואה .םתסנרפ רוקממ םיד
 ,(םירצונ םיפוא םג ויה) םידוהי ויה ,הכאלמ יצחו רחסמ

 .וילא רודחל ולכי אל םירצונש עוצקמ — םיבצק ןכו
 רישע דחא רכוח .ירפ-ינג תריכח — היה יתנוע עוצקמ
 ולע םאו המידק ימד םליש ,ףרוחב לודגה ןגה תא רכח
 הדובעש ןבומ .בוט חיוורה — הפי תוריפה הנש התוא
 תלשבה ןמזב םישדוח השולשכ ןגב הבישי השרד וז

 .ירפה
 ¬שתב םיירצונ םירמוש וקיזחה םירישע םינג ירכוח
 תא .הז עוצקמב וקסע םיינע הברה םג לבא ,בוט םול
 םיתעל) האוולהב םיחקול ויה הזכ ןג תריכחל ףסכה
 תויחל םהל הרשפיא ירפה תריכמו (ריזחהל מ״ע אלש
 ¬והימ םידדובמ םייח — הדובעה יאנת ללגב .םלש ףרוח
 ־תילבש־הסנרפל וז הבשחנ — ןגב הרימש ןמזב םיד

 .הרירב

 הכאלמה ילעב ודבע בורל .ויה אלש טעמכ םילעופ
 ודבעש םילעופ תצק ויה .םתיב ינב תרזעב וא םמצעב

 .ןאכ רפסנ הז ילכלכ ףנע לעו םירותפכה תשורחב

 תיתיבו תיביטימירפ תשורח ,םירותפכה תשורח
 ¬פשמ הברהל הקוסעתו הסנרפ הקפיס איה ךא "דתיה
 ףנע היה הנושארה םלועה תמחלמ ינפלש הארנכ ,תוח
 ¬צותה יכ ,ותוא הבירחה המחלמה ךא ,רתוי חתופמ ,דז

 ,הינמרג) ץראל ץוחל טרופסכא ,בחר קוש השרד תר
 רוצייהו — בחרמה תא הרגס המחלמה .(הלודגה היסור
 אל לבא ,רוצייה שדחתנ המחלמה ירחא םנמא .קספנ
 ורבע םיבר .רגסנ יסורה קושה יכ םדוק לש םידממב
 ליחתהל םיעצמא םהל ויה אלש וא ,תרחא הסנרפל

 .שדחמ

 היה אל .התיה תיביטימירפ ,רומאכ ,וז תשורח
 םירציימ ויה ךכו .חפו םיטוח ,תונוכמ תצקב אלא ךרוצ
 תרגסמ לודג חפ ךותמ ךתח די שבכמ :םירותפכה תא
 םישנל הרסמנ וז חפ תרגסמ .רותפכה לש לדוגב חפ
 .תינושאר הדובע — םיטוחב התוא ופטעש תוירפכ
 היה רותפכהו — תואלולב םיטוחה תא ורשק ןכ ירחא
 תריפת רותפכה רבע בוש תיב תדובעב .רמגל ןכומ
 ירחא .וקזחל ידכ ,םיימעפ רותפכ לכ הבביסש הנוכמ
 הריפתל היה ןכומו (רולכב הציחר)ידוסי יוקינ רבע הז
 חצייזז תבותכ תספדומ התיה ובש ריינ לש טקפסורפ לע
 דחב רקיעב ,םידוהי ודבע הריפתה תנוכמב .יארחאה
 יכ ,םירצונ בורל ודבע ובש ,שבכמב ןכ אל ךא ,תור
 הב וקסע םידדוב םידוהי קרו ,התיה השק די תדובע

 .רבעמ ינמזב

 ־עופ וסנרפתה ,ונריעב דוסי ,רתיהש ,וז תשורחמ
 לכב ךא .טרופסכאב וקסעש הלאו םילעפמה ילעב ,םיל
 .דיתע היה אל רעונל- .דורי ילכלכה בצמה היה תאז

 ונריעב םוקמ■׳ י ,םגדל היה אלש םיריעצ הכאלמ ילעב
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 וחילצה םידיחי .היגלבו תפרצל ורגיה וא השראול ורבע
 הסנרפ תתל לגוסמ היה אל םוקמה .הקירמאל רגהל
 טלק אלש דבלב וז אל םייקה קשמה .םישדח םילעפמל
 .םויק תורשפאמ םידוהי טלפ ףא םעפ לכב אלא ,םישדח
 ירחוס םידוהי וטלפנ ,"טוקיוב״ה דעו יקסברג ימימ
 ¬ממה ידיקפ וטקנש םיעצמאה .תויונח־ילעב וא תואובת
 םעפ ידמ ולסיחש םידבכ םיסימ — ויה םיקודב הלש
 אל הנטקה הרייעהש יפ לע ףאו .תידוהי .הסנרפ םעפב
 תרסח הדמע ,םיסימה סמוע תחת לופיל םידיחיל הנתנ

 .תירזכאהו השקה תואיצמה לומ םינוא

 םיכרצנל הרזע

 אל .תחתופמ ,דתיה ונריעב תילאיצוסה הרזעה
 םיקסועה .וז הלועפב וקסע םירחבנ םינוגרא אל ,תודעו
 וז הלועפ םמצעל ורחב אלא ,ורחבנ אל םעפ ףא הזב
 ¬דובע ושע םיבוט םידוהיו תוינקסע םישנ .ישפנ ךרוצכ

 ומשש הקדצה לבקמ שיגרי לבל — ענצהבו רתסב םת
 ¬ארה םינתונהמ — ומצע ךקסע״ה .תוירבה יפב אשינ

 אל ונריעמ .וחוכמ הלעמלש םוכס דימתו ,היה םינוש
 תורמל ,רכנב תובדנ ץבקל דדונ־יגע םעפ ףא אצי

 .הב הררשש הברה תוינעה

 דריש ידוהי .הרזעל םיקקזנה ויה םינושמו םינוש
 ךפהיל אוה לק אל .השקה.ובצמ תא ריתסמ היה ויסכנמ
 .ןידע לופיט היה שורד ןאכ .הרזע לבקמל הקדצ ןתונמ
 שורד הפ יכ — םירישעל וזמר ,שיאל שיאמ רבע שחל
 ודימעה ,קקזנה ידיל הרזעה העיגה רתסב .ןוגה םוכס
 לכויש היחמ רוקמ ול רוציל היה ץוחנ .וילגר לע ותוא
 רזח אל םעפ ףאש ןבומ .דובכב ותחפשמ תא סנרפל
 אל התסנרפ הדביאש החפשמל לבא .םדוקה ובצמל

 .לופיל ונתנ

 אלש םיינע הכאלמ ילעב ויה םיכרצנ לש רחא גוס
 םתס וא ,דכו םיטייח ,םירלדנס — םתייחמ יד ורכתשה
 .םהייח ימי לכ םהלש היוולדוב ,דתיה תולדהש םיינע
 ינש םויב .תוינקסע םישנ ידיב ,דתיה םהיכרצל הגאדה
 ףוסאל הבישי־ירוחב ינש וזכ תינקסע החלש עובשב
 םיינעה תרזעל הז ףסכו ,(וחספ םיינעה יתב לע) תובדנ
 תינקסעהו "רתסב ןתמ" היה הז .היה שדקומ הלאה
 ןכ יפ־לע ףאו ,ךרצנה לש ומש תא הלגמ ,דתיה אל
 התיה ףסאנש ףסכה תא הלבקב .םילבקמה ימ היה עודי
 ןבומכ היה הז ףסכ .הלשמ המורת הפיסומ תינקסעה
 .הרזעה תא ךרצנה לביק ישימח םויבו ,תבשל שדקומ
 הפ — םיכרצמ לש ףסוא היה הרזע לש תרחא הרוצ
 ,הלשמ תינקסעה הפיסוה תולחו ,גד םש ,תלוגנרת עבר
 הז ידוהיש החיטבה אל ןיידע תיפסכ הכימת תניתנ יכ
 ,דתיה וזכ תינקסע .םיגדו רשבמ תבשב תונהיל לכוי
 עדונ םא) לוח םויב וליפא הרזע שיגהל הנוכנ דימת

 םחל תינולפ החפשמ התנק אל םויה יכ הפואה יפמ
 וא ןוסא הרקמב ןוגכ הלילב םגו ,(םיעצמא רסוח ללגב

 .םוקמבו ןמזב העיגה התרזע — רכו הלחמ

 ינרכוז .לובג העדי אל וז בל תובידנש םירקמ ויה
 דריש ןיירוא־רב ידוהי לצא ארמג ףד יתדמל ירוענב יכ
 קודבל ,לודג דיסח ,ידוהי ונילא אב תחא םעפ .ויסכנמ
 חחוש אוה .וננקנק לע תוהתהלו דומילב ונבצמ תא
 ףדפיד ,איגוסה לע רבע ,ארמגה תא חקל ,דמלמה םע
 רתסומ הבו םוקמל ארמגה תא ריזחה ,ףסכ רטש םינכהו
 .דומילה ךשמהב אוצמל היה דיתע דמלמהש ףסכ םוכס

 תויורשפאה תורמלו היה בידנ בל לעב הז ידוהי
 ול ויה .רוזעל רשוכ תעש דימת שפיח ודיבש תוטעמה
 טייחו .שומישהמ ואציש ףרוחו ץיק ידגב — םיליעמ
 ¬תל לגוסמ היה אל ומשל יואר דגב ;ונריעב היה ינע

 אופיא לטנ .עדי םג עדי םינשי םידגב ןקתל לבא ,רופ
 ¬יתל םרסמו םישמושמה וידגב תא ונלש ןבדנה ידוהיה

 ייפל ,ףרוחה ףוסב — הנשב םימעפ ,טייח ותואל ןוק
 ,דלא םידגבב .ףרוח ידגב — ויתסבו ,ץיק ידגב — חספה
 ידוהיל תתל אלא התיה אל ותנווכ לכ .ללכ שמתשה אל

 .דובכ ךרד טעמ רכתשהל ינע

 יביטרפואוק קנב ונלצא םקוה תונורחאה םינשב
 םידיקפ ינש קיסעה הז קנב .ריעב הלכלכה ייחל רזעש
 לבא ,םוי יצח דעב היה םנמא םולשתה .תיקלח הדובעב
 (דימא ידוהי) קנבה שאר בשוי .רתוי הברה הדובעה
 קנב םג היה םייק .תרוכשמ ילב ,תובדנתהב דבע

 דבעש יחא ;תיביר ילב תואוולה ןתנש "דסח־תולימג.,
 "דסח־תולימג״ב ותדובע השע — יביטרפואוקה קנבב

 .םרפ לבקל תנמ לע אלש

 סנרפל ידכ הב היה אל קנבב הדובעה !רקיה יחא
 הלע אל לבא ,תוידדצ תודובע שפחל היה בייחו ותוא
 ־תולימג״ב הדובע דעב םולשת שורדל ותעד לע ללכ
 ¬יסמבו הבהאב ,ונמזמ טעמ אל הלזגש וז הדובע ."דסח

 !השע תור

 ־תניל" אלו םילוח תרזעל תודסומ ונריעב ויה אל
 תיאופר הרזעל קוקז היהש םיעצמא רסוחמ לבא ,"קדצ
 ,הלוחה די לע ןולל ךרוצ היה םא .תוריהמב רזענ —

 .ךרוצה ןמ הלעמל םיבדנתמ דימת ואצמנ

 הלא ויה .תורוד ךשמב ,דתיה תמייק "אשידק הרבח"
 םירישע .תמא לש דסח ,שדוק תדובע ושעש םיבדנתמ
 ¬וחנ םאו ,םניח ולפיט םיינעב .רבקה עקרק דעב ומליש

 ישנאל ,רתיה תדחוימ הפוק ,תמל םיכירכת ויה םיצ
 .וז הרטמל אשידק הרבח

 .טעמב וקפתסה םמצע ליבשב .יריע ינב ויה הלאכ

 םייחה יכ .םתלוז■ יכרצל הבחר די ,םמצעל הצומק די
 ¬חור הדיצ םדאה ול ןיכמ ובש רודזורפ ןיעמ םהל ויה

 .אבה םלועל תינ
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 תוברתו הרבח ייח

 תורייעה לכמ הנוש ונריע התיה תוברתה ייחב
 ןויערה הילא רדח וז האמל 20דד תונשב קר .הביבסב
 םינש רשעב םימידקמ ונייה וליא ,עדוי ימ .ינויצה;
 רצבמ .דתיה ונריע .םידוהי רתוי םילוצינ ויהש רשפא
 ¬ודקו לארשי תבהא .הפיכב הב ולשמ םידרחהו ידיסה

 רבד וז השודקו ,השודקו הרהטב םבלב ויח ץראה תש
 .הל הפיטה תונויצהש תינוליח הילע התוא םע הל ןיא
 םותב ונימאה םה ."הלואג ילבח״כ ואר םישקה םייחה תא
 םוי .הלואגל םתוא םיפרצמ לבסהו הקוצמה יכ םבל

 ...לאוגל ופיצ םוי

 וליעפי םיטלוש רוג ידיסחש םוקמבש אוה יעבט
 יטושפ .םתושרבש םיירוביצה תורוניצה לכב םתעפשה
 ןתינ וניאש םייקו רירש רבדכ וז העפשה ולביק םעה
 וז האמל ינשה רושעה ףוסב ,ןכ־יפ־לע־ףאו .יונישל
 ,םימיה .היה ינויצ — ןבומכו ,״תוברת״ םשב ןוגרא דסונ
 ןיידעש ,יליג ןבל השק .(1917 תנש) רופלב תרהצה ימי
 ךותמכ .קוידב םירבדה תא רוכזל ,םימי םתואב היה דלי
 תמייקש הירפס לע "לביטש״ב תושיחלה תא רוכזא םולח

 םיכרבא ינש ,הז ןוגרא ירצוי .רעונה תא תנכסמו ריעב
 השראומ — ונריע תונבמ םישנ םהל ואשנש ״םירואנ״

 .ונילא ואב
 תורדתסה ונריעב .דתיה וז הפוקת ינפלש הארנכ
 ־נולפה הלכשהה״ש תעדה לע לבקתמ .תרחא תינויצ רעונ
 אלו תונוש תורוצב ונריעל רודחל התסינ "תיאקס
 ־יטש״ב םג .דבלב תיקלח החלצהב הרתכוהש וא החילצה'
 תונויצו הלכשהב םיעוגנ ויהש םירוחב ויה רבכ "לב
 "תוברת" תיירפס הליחתה רבד לש ותימאל .רתסב

 ¬בו הריד גישהל הל ועירפה יכ ,1920־ב קר םייקתהל

 וא תיערא הרוצב םשו הפ תמייק .דתיה םינש ךשמ
 ,יתוברת יוליב :וז הירפס לש התרטמ .יטרפ םוקמב
 הארנכ .ינויצ ךוניח םגו תורפס לע תוחיש ,תואצרה
 ,ינויצ ןוגרא הזיא םייק היה רבכ תומדוק םינשבש
 ןויער — ״ןויצ־יריעצ״ הז היהש תעדה לע לבקתמו
 השרי "תוברת" תירפס יכ — קסנולפמ ונריעל רדחש
 'ימשה יפמ .םדוק ןוגראמ םירפס תואמ המכ לש הירפס
 קיספהש קהבומ ינויצ ןוגרא היה הזש עדוי ינא .דע
 .םיליעפ רסוחמ םגו םיקודאה דצמ תוערפה ללגב ותלועפ

 וויסנ השענ ונלש האמה תישארב דועש הארנכ
 יפמ .הלכשההו המדיקה ךרדל וז תידיסח הרייע שובכל
 תולודגה תותיבשה תנש ,1905 תנשבש יתעמש םישישק
 םהיניבש רפוסמ) קסנולפמ םיתבוש ונריעל ואב ,היסורב
 וסנכנ ,(ץראב םילוגדה םיגיהנמהמ אוהש דחא םג היה
 ורתתסה םה .םתדובעמ םילעופה תא ודירוהו םילעפמל
 תיסורה תשלובה יניעמ ןי׳צוכוס—יראכוק תורעיב
 ופיטהו תופיסא יאשחב וכרע םה .םהירחא השפיחש

 .תותיבשל

 םיליכשמ הברה םג ויה םידיסחה ישמה־יכרבא ןיב
 תורפס ,םירפס וגישהו זעל תופש ועדיש ,המר ילעב

 דחא לע יכ ינרכוז .רתסב האירקל ,תיעדמו תיסאלק
 תמ אוה) ותומ ינפל קרש תודוס־ידוסב ורפיס הזכ

 וילא ואב ותומ ינפל .סורוקיפא אוהש עדונ (ריעצ
 .םיהולאב ןימאמ וניאש הליג זאו ,הדוותיש והושקיבו
 .קהבומ דיסח בשחנ הז סורוקיפאו ,דוס ראשנ הז יוליג

 .תופש הברהב תורפסב ןעדיו היה לודג ןדמל

 .דתיה תינחור תודידי .רוכזא דחא ליכשמ דועו
 ונילא עיגה קסנולפמ .ליגה לדבה תורמל ,וניניב תמייק
 םיריעצה לש םליג ןב ,דיסחכ (ונריע תב השאל אשנ)
 — תירבעב םינושארה םירפסה .הינשה הילעה ישנא

 דפב ץוביקבו "ץולחה" תעונתב יתויהב .יתלביק ודימ
 תונותיעב אצמא םא :ינממ שקיב תחא השקב ,ןיל
 חולשל — ןוסלנצכ לרב לש וירמאממ ץראהמ תירבעה
 תומדב םיקידצ ו״למ דחא הז לרב :רמא הכו .האירקל ול
 לכ עדי אוה .לארשי ץראב םילעופ גיהנמו המדא דבוע
 אל תירבעה תורפסלו תונויצל ותצרעה .וילע םיטרפה

 .דיסחכ בשחנ יריעב .לובג העדי

 ¬רתה התומד תא רתסב ומקרש תויומדה ויה הלאכ
 תא אל יכ ריכזמ ינא ריעזמ טעמ .ונריע לש תיתוב

 .יתעדי םלוכ

♦ 

 ונריע ירעש וחתפנ וזה האמה לש םישולשה תנשב
 רעונה ,ועיגה םיצרמ .םירחא םינוגראלו תינויצ הלועפל
 םילעופ ויה אלש יפ לע ףא ,היה "דנוב" םג .ןגראתה

 .הדובעמ ויה םילטב ויהש םיטעמהו

 רעונה תורדתסה .דתיה םקש ןושארה ןוגראה
 ¬פשה הל .דתיה הנושאר תרותב .תיטסינויזיברה "ר״תיב"
 ¬חה" םג ןגראתה הפוקת התואב .ריעצה רעונה לע הע
 םידסימה ןוצר .(םידלי טעמכ ויה םינגראמה) ."ץול
 םיאתה ונריע תואיצמל לבא ,"ריעצ ץולח" ןגראל היה
 רסוחמ הלבס וז רעונ תורדתסה .יללכ "ץולחה" רתוי
 תאזב התיהה .הרשכהל ואצי םיליעפה בור יכ ,םיליעפ
 ןגראתהל םידקמ "ץולחה" היה םאש ןכתיי ?לרוגה די
 םילוצינ ונריע ינבמ םיבר םיריעצ ויה ,םינש המכב

 .הדמשהמ

 — ״לארשי תדוגא יריעצ״ ונגראתה ןמזה ותואב

 תא ףיקהש ,ידיסחה רעונב העפשה לעבו קזח ןוגרא
 תונב" רפס תיב םג םקוה .ונריעב רתויב בוטה רעונה
 ךרד ושפיחש ,םידיסחב םג עגנ ןמזה חרכה ."בקעי
 "לארשי תדוגא יריעצ" .םינויצה ידימ רעונה תא ליצהל
 ידוהי יאלקח לצא ,ץיבוקידד רפכב הרשכהל ונגראתה
 םש .(האושה ימי דע םידוהי םיאלקח ויה הז רפכב)
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 הילעל וננוכתהו הרשכה "הדוגא",ד ינב םירוחב ורבע
 ." הצרא

 ¬קנרפ יאצוי םיריעצ תוצובק םג ויה הפוקת התואב

 (הינמרגב םייק היה רבכ םזיצאנה) הינמרגבש טרופ
 ילעב ,םייתד ,םירקי םירוחב הלא ויה .ונריעב הרשכהב
 ¬לופ םירכיא לצא הרשכהב ודבעש ,תיאמדקא הלכשה

 חסונ — הרוהטה םתליפת תא חכשא אל .ונריעב םינ
 םימעפ שולש וללפתה הרשכהה םוקמב ."טרופקנרפ"
 חיש־דוסכ העמשנש ,םתליפתל בישקהל יתבהא .םויב
 .תוימשג לכמ קקוזמ ,יבבל חיש — ארובל םדא ןיב

 וננוק תע ,באב־העשת לילב םהילא יתנמדזה םעפ
 בוצע הכ ןוגינב "תוניק״ו "הכיא" וארק םה .ןברוחה לע
 תא וריאה תורנ■ קרו וביכ למשחה תא .יתוא דירחהש
 ־ורמכ יתבשי .וננוקו הפצרה לע ובשי ,רפסבש תויתואה

 .ומייסש דע ימוקמל קת

 ¬חבנה תיבל וא ,םיינויצ םיסרגנוקל תוריחב ינמזב
 םירעוס םיחוכיו .החקרמכ הרייעה התיה ,ינלופה םיר
 ¬לפמה לכמ םישנאה יסחי ויה ןכ יפ לע ףא .הב ושטינ

 המייתסה תיתגלפמ־ןיב השיגפ לכו ,תורבח יסחי תוג
 .בירב אל ךא ,חוכיווב

 ¬יצה םייחב ףתתשהל הברה קסנולפ יבושחמ דחא

 ,תרחא תינויצ הלועפ וא ,תוריחב תעשב .ונריעב םיירוב

 לש רוכבה ויחא) ןירג םהרבא ׳ר ונלצא עיפומ .דיה
 רבדבו) תסנכה תיבב וירבד תא אשנש (ןוירוג־ןב דוד
 דחוימ היה תסנכה תיב יכ ,ונריעב שודיח םושמ היה הז
 ¬בותמ דימת ויה וירבד .("םידיגמ״לו .דרות ירבדל קר
 םירוזש םגו שרדמה ןמ םילשמב ,תידומלת הרמיאב םיל
 .םעה יטושפ לע בר םשור וריאשה וירבד .ך״נת יקוספ

 ותאצרה ירחא .יניצר הרחתמ וב ואר םידיסחהש ןבומ
 םכח־דימלת לש ןילוח תחישל םיבישקמו ונייה םיבשוי
 ¬חה" רבח ינא)ומלוע תפקשהמ יתייה קוחר םנמא .הז

 ¬תהל עדי הז םדא לבא ,("יחרזמ״ל בורק אוהו "ץול

 ץראה בושיי ןויערו תונויצה .תויתגלפמל לעמ םמור
 ןויערל ל״ז ןירג םהרבא ׳ר השע תובר .רקיע ול ויה

 .ריהזמ ףד התוברתב םשר אוהו ,ונריעב ינויצה

 ונריעמ הנושארה הלועה ץראל התלע 1932 תנשב
 ,המחלמה חיפ דע םינש המכ ךשמב .("ר״תיב" תכינח)

 .טאטשיינ יאצוי םידיחיו תוחפשמ 15־כ ץראב ונייה

 ,1937 תנשב יתיילע ינפל ,הרייעב ןורחאה ירוקיבב
 וז — הצרא תולעל ןוצר רודחו ססות רעונ ,דב יתאצמ
 החיטבמ ,הנומא תשחול תלחג — תונויצה .םהייח דיתע

 .רעונל תווקת

 ¬דעל ,דז לכ םדג ,עתפל ,הנהו

 .׳עמה. — .הלמנל 311 ׳טעב םוליצ ׳ד "

 טאטשיינב "ריעצה ץולחה" לש םירבח תצובק

 הרייעכ תויומד

 ןימכ יב תררועתמ הלאה תורושה תביתכ תעשב
 ¬הול הליפת התוא שוחללו םירבק לע חטתשהל ההימכ

 ירזכא "...עיקרה רהוזכ םירוהטהו םישודקה" :תט
 .וראשנ אל םירבק םג .םיכ הקומע העווזהו ןברוחה
 םימיבכ תומייקו תויח ,ינפל םהיתויומד התע תופחרמ
 םתומד תצנצנמ .הדירחמה האושה תויה ינפל ,ורבע
 העבט םעו שונא תלואגב םתנומא .לפוא לילב דיפלכ
 יעטק ףוסאאו לולצא הז דירחמ םיב .עמדו םד לש םיב
 באשא ילוא ,םיטוטרשו םיווק תולעהל הסנא ,תונורכז
 ןמזה .םירוהטה םהייחמ םירוריפ החכשה םוהת ךותמ
 ינא לגוסמ ריעזמ טעמ קרו היארה תוריהב תא שטשט
 תויומדל טעמ ןויצ הלא תועונצ םילימ ויהי .םושרל

 ¬םיפלאל דחא ןורכז רנ — ,ומלענש תורקיה

♦ 

 םישנא הכותב ולדג אל ,םילודגב הכרבתנ אל ונריע
 ורטעיש םירייצ אל ,המש וראפיש םירפוס אל ,םימסרופמ
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 קסנולפב "תוברת" ס״יב'ידימלת ,טאטשיינמ םידלי ינש

 םיבר חור־ראש ילעב םישנא לבא ,עדמ ישנא אל ,הרכז
 .הב ויה היה

 ,םימכח ידימלת הברה הברהו םע־יטושפ םישנא

 יזרב םיגוה הב ויה ,תופירחו לופלפב "םירה ירקוע"
 םימודק תויומדכ .ןוזחו הלואג יפוסיכ יגופס "רהוז"

 תוציצמ הגירהה איגמ .התע םתוא הארא השודק יפוטע
 ...הלואגל תוננחתמ ,תוללפתמ םייניע

 ופטע תודגאב .הרבע יפד תא ומשר אל יריע ינב
 םתא דחי יריע לש הירוטסיהה הדרי הככ .רבע ימי
 ¬דמלו םידיסח — יריע לש םיינחורה היתובא ...המוהת

 "אשידק הרבח סקנפ" קר .הז םושיר ובישחה אל — םינ
 הז סקנפ ...תמאה םלועל םירבועה םימושר ובש ,היה
 אל יתעדו םימי םתואב יתייה ריעצ ,תוארל יתיכז אל

 ...הלאכ םינינעל התיה

 םידחוימ םיכיראתב ורשקנ םלועבו ריעב תוערואמ
 ¬ירשה" ינפל הרק הז :היה םינקזה יפב רופיסה .םנימב

 .ןפי—היסור תמחלמ ינפל הרק הז וא ,"הפ

 יטע לד יכ ,קוסעל ינוצר םיסופיט ירואיתב אל
 ;תרתוימ הריקח םג .ול יוארה רואב הז רשוע ראתלמ

 .םהייח ךרדב ודעצ בל ירשי ,םיריהבו םייולג םהייח
 ןורכח ינא ונב .ול ןייצא וק קר — שודקה יבא
 םה ךא ,שדוקה ןושלב יל בתכ םיבתכמ .ןומט יבלב ומש

 חולשל חיטבהש שדוק־ירפס םע דחי האושה ימיב ודבאנ
 וירבד ,ןכות רישע ,ריהב ,הפי ירבע ןונגס .הצרא
 .יתאצמ ןוגגע יבתכב הזכ ןונגס .ל״זח תורמאב םילבותמ
 יריעב םיברש ,ושפנ רהוט ,ותומד הציצה ויבתכמ ךותמ
 תומוד תויתוא ,לסלוסמ ,לגועמ דיה־בתכ .ול םימוד
 ,עובשה תשרפ ,"ה״ב״ב רטועמ בתכמה ."ם״תס" בתכל

 םייבבל םילוחיאו ,ק״פל הנשה ,ירבעה שדוחה ,םויה
 .עובשה תשרפמ

 טלש אל תולדה תורמל ךא ,יריע ינב בור ויה םיינע
 םיניע .היה ינע רלדנס דחא .םיינש רוכזא .ןווינה םהב
 יקיז תוזיתמ ,תורוהט ,תומימת ,תולוחכ ,ול תולודג
 רהוט ןהבו ,יתיאר לאגאש תונומתב הלאכ םיניע .הבהא
 אצמנ ,ץיקהב הזוח ,םלוח םדא היה .ףקתשמ הרייעה
 לש קרב — וניע טבמב ץוצינ .ןוימדה םלועב דימת
 — ונועמ .אצומ ול אצמנ אלש ןורשכ ,דבאנש ןמא
 הניא שמשה .ול דחא ןולחש ,גג תיילעב ךושח דחא רדח
 ץיקב ,רק ףרוחב .רוא רסוח ,תופיפצ .וילא תרדוח
 רצ רדחל ועיגי אל תיביבאה החירפה ימשוב .קינחמ
 רלדנס .תוריאמ ויניע הז ךושח רדחב םג םלוא .הז
 תושדח םיילענ תושעל .תואלטהו םינוקית השע קר הז
 תורמל ,ודיל לביק אל םעפ ףא ףסכ תנתמ ,וייחב הכז אל
 העלב וז הרמ הלולג .ידימת ןפואב טעמכ ךמתנש הז
 ותוואג .הלרוגל הענכנ ,הידליל הינמחר םא ,איה .ותשא
 תבשל םיגדו רשבל רוקמה המ :לואשל ול הנתנ אל
 ללחי אלו עלבי לכואה םע ןובלעה תא .ונחלוש לע
 גוז םעפ תושעל היה וייח םולח .תולאשב תבשה תא

 .םיפיו םימלשומ — םיקירבמ ,םישדח םייפגמ

 ותומד תא — לאגאש קרמ לש וירויצ יתוארב ,התע
 עיקרמ אוה ונוזחב ,תוגג ילע ףחרמ ונוימד .הארא
 וקבחי לאגאש ירוביג :אשונב שי המ לדבה קר .םיקחש
 ותבהא ;ופחרי םיבהאנ גוזכ וא ,הבהאב הרות רפס
 הארי — ודיב קירבמ ףגמ .רתוי הטושפו המימת ולש
 ,םיקירבמ ,םישדח םייפגמ :ומולח שממתנ יכ םלועה

 .ןתשכה תוכורב וידי ישעמ ,םיפי ,םימלשומ

 14 ול שיש ורפיס .תוינעב יח וימי לכ — ינשה
 וליפא .עדי אל אוה םג—םה הפיא .םלועב םירזופמ םינב
 םא ,ותשא .רכז ישוקב ךא םינבה לכ לש םהיתומש
 יפל תומשה תא תוריהמב רופסל העדי ,םידליה 14
 ,השראוב רג יעיברה ,ול ויה ונריעב םינב השולש .ליגה
 הנותח התיה םא .ונריעב תובורק םיתיעל רקבמ היה ךא
 םע אב היה ,השראומ "םירמז־ילכ" ונימזהו הרישע
 םויב .הקהלה ךותב הרצוצחב ןגנמ היה .םינגנמ תקהל
 שארב ריעה תובוחרב החפשמה ינב לכ ודעצ ורוקיב
 היה שובל .ריעב אצמנ החפשמה ראפ אלה — םרומ
 היה הנותחב .ץיקב הריהב ,ףרוחב ההכ הפילח ,תעבגמ
 ומאו ,ודגב שדב ןבל חרפו הרוחש הפילחב עיפומ

 49* ,רסנולפ רפס
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 הנב וליאכ ,התיבב ומכ הנותחב תאצויו תסנכנ ולש
 .ותומד רואיפל תפסות קר ראשהו הפ רקיעה

 וליאכ ,תיעבט תיארנ תוינעה התיה הז ידוהיל
 ? ותסנרפ רוקמ המ .הז לרוג השוריב לביק תורוד ירודמ

 רקובמ שרדמה תיבב דימת היה ףרותב .עדוי םיהולא קר
 יכלוה .ריעהמ םלעב ץיקב .םחה רונתה די לע ,ברע דע
 ,תובדנ שקבל םיקחרמל דדונ אוה ץיקבש ורפס ליכר
 .םתודע וקיחרה אלה — תעדל היה השק ןוכנ הז םא

 ןכתיי .הרימש שרדש הריכחב ירפ־ןג ול היה ץיקב
 םירובס לכהש דועב — תובדנ ץוביקל הז ןמז לצינש
 תובדנ תשקב ,ונריעב יכ .ןגה תרימשב קסוע אוה יכ ויה
 תיבב ותבישיב .ודמעמ ןבל וליפא הלפשהל הבשחנ
 ¬יפתה ירתא רקובב :םויב תוקספה יתש ול ויה שרדמה
 לוכאל םתיבל םיכלוה לוכה אלה .ברעב םג ןכו ,הל
 תעדל השקש יפ לע ףא ,הככ גהונ אוה םגו ,םתחורא
 ואצמ םיריעצה שרדמה תיב ידמול .היה לכוא םנמא םא
 וניזה וירופיס — םתוא ברקמ .דיה אוה .בוט דידי וב
 םייסיסעה וירופיסב היהו .םייתודליה םהיתונוימד תא
 .ףייעמהו השקה ארמגה־דומילל ןוויגו ךוכיר םושמ
 ונתוא ףסוא היה רועישל רועיש ןיב הקספה תעשב

 ליחתמו ,הפ־לעב םיליהתה יקרפ תשיחל קיספמ ,םידליה
 .וירופיסב

 ¬וסוליפ השיג .םיקתרמו וירופיס ויה ןוימד ירישע

 ,חצנמ בוטה ,ערה ןיבל בוטה ןיב המחלמב .ול .דתיה תיפ
 ¬שרה תא .המוהת דרוי עשרה .וריאמ יהולאה רואה יכ

 .תוער תוחורל םתוא חלוש ,םידשל ךפוה היה םיע

 עדי אוה לבא ,הדרח יררועמ םימעפל ויה וירופיס
 דימ — יגרט בצמל עיגה רופיסה םא .בצמב טולשל
 שפנו — עיפוה חצנמהו בוטה רוביגה ,ןוויכה תא הניש
 וגארקנשכ ןוגכ ,ורופיסב קספוה םא .תעגרנ םיעמושה
 ונבלב ,דומילה ךשמה היה דובא ,דומילב ךישמהל
 רופיס ןיב .וב םירוזשה ןוימדה יטוח לע רופיסה ךשמנ

 וניניעב היה אלפומ .םיליהת יקרפ ויתפש ושחר רופיסל
 וירופיס לע .ובלמ עפושה רשועה לע הז ינע ידוהי
 טלושה קדצה לע תימיטפואה .חורה ירודח ,ןוימדה ירישע

 .ונכנחתה — םלועב

 .םיקודא םירוהל דיחי ,םירישע־ןב — .תומד דועו
 .ןהמ ןרוק גונע ויז ,תונידע עפש עיבמ וינפ רתסלק
 וליאכ הז לופריע .תומלוח ,תולפרועמ ,תולוחכ ויניע
 רמושכ ,קתוש ,דדובתמ םייחב .ובלב סומכה לע הסכמ

 טאטשיינב יתלשממה ינלופה ס״היב ידימלת ,םידוהי םידלי
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 ,שדוקה ץראל םיפוסיכ ומה ובלב .ושפנב םומכ דוס
 עבוש ילואו .םהל רוקמ הארנכ ויה ך״נתה יפד קרש
 לשבש ןויער — םכסומה דגנ דרמ וב ררוע תוגונעתה
 אלו ,םירוהה אל ,הביבסה אל ירהש ? ותורגבב קר היה
 ודיב .דתיה אל ףא .וז ההימכ וב דילוהל ולכי םירבח
 באש ןיאמ .הילעה ןויערב תולגודה תועונת לש תורפס

 .המותס הדיח ?וז הארשה אופיא

 ¬צמאב ודגנ ומחלו הילעל ונוצר לע ועדי םירוהה
 .ותיבמ םלענ ריהב םויב .וחילצה אל ךא םינוש םיע

 רזחוה אוהו "יחרזמה" תרשכהב ותוא ואצמ ןמז רחאל
 אשי :ןורתפ םירוהה ואצמ וז שואי תמחלמב .ותיבל
 ינוימד ןויערמ והוררחשי וראוצ לע וחנויש םיחיר .השא
 ךא ,םידלי ינש ול ודלונ ,השא אשנ .ובלל סינכהש הז
 םג ,םיקסע שיא אוה התע .וחומב רקנל ףיסוה ןויערה
 ולשמ םיקסע .הב רגש םידי תבחר הריד — ולשמ תיב
 ולשב אוהו .תולקב םיקתנמ ןיאש רשק ,םידליו השאו
 חינזמ .ול אל םלועב וייח יח ,ץיקהב הזוה ,םלוח —
 הז ךרבא .וב וכמת דימת םירוהה לבא .רחסמ ינינע
 קר .ויטבל לע טעמ יתעדי ןכ לעו יל החפשמ בורק
 םג יל העדונ ,ונממ דרפיהל יתאבשכ ,יתיילע ינפל
 .ותנומא יתנומא ,ותפיאש — יתפיאש :תישפנה הברקה

 — אוהו יתפיאש םישגמ ינאש אוה ונינשל ביאכמהו
 שיא עמשי לא ,תלדה תא רגס ,רדחל יתוא םינכה .אל
 תיטסילטיפק הילע תולעל אוה לוכי .ובלב ןופצה תא
 קר הז םוכס ךא (י״ל םייפלא לש םוכס היה שורד זא)
 דודניש םיצור םניא םירוההו .גישי םירוהה תמכסהב
 היה ובל קמועמ ףטושה ורופיס .םיקחרמל דיחיה ןבה
 .דרפיהל יתמק ,הת סוכ תייתש ירחא .באכו רעצ גופס

 ,יכבמ קונח היה ולוק .יתוא קביחו יראוצ לע לפנ אוה
 ,יצראב ינא הצור רשוע אל" :עמד תופוטש םילמהו
 הפוא ינא ,יל שי עוצקמ .ירשוא אצמא ץראב קר לבא
 ¬רהל הצור ינא טושפ לעופכ ,(היפאמ התיה םירוהל)

 הפ .ידליו יתשא לכלכא םייפכ תדובעמ ,ימחל חיוו
 ץרא התואב ,םש יבל לבא ,קתורמ ינאו שוכר יל שי
 ןושאר ןברק ,הז ךרבא "...הילא תולעל הכוז התאש

 .התוא ושבכ םיצאנהשכ ונריעב היה

♦ 

 .ירוענ תא ובציע טטרשל הסנמ ינאש הלא תויומד
 םתומימת .רוהט ןמשכ הנומא יב וכסנ יתודלי ימיב

 תומימתב .םיאלפנה םהישעממ ועבנ םתנומאו םרשיו
 ־חד .ידוהיה םדאב הנומא הבחר דיב ורזיפ טהלבו

 .התע דוע יל הריאמ םהייח

 ¬לתה ינמכמב יקבו ןירוא רב ,בל־רוהטו חור־הפי

 ¬סהל עדי קר אלש ,םלשומ .ביבדפ ןועמש ׳ר היה דומ

 ,ןוילע דסחב גוגדפ ,קהבומ ךנחמ םג אלא ארמג ףד ריב

 ¬לתב ררועל ליכשה ךא ,הקיטקדיד םעפ ףא דמל אלש
 היה ישפנ־ימינפ טקש הזיא .דומללו תעדל טהל וידימ
 אל ,תוריהמב ספת אל דימלתה םא .איגוס וריבסהב ול
 .ול רחב וידימלת תא .םעפ דועו םעפ ריבסה .זגרתה
 וא "דימתמ" בהא אוה .ודימלת תויהל הכז דחא לכ אל
 תא חנעפל ,תונרקס ררועל עדי וידומילב .חומ ףירה
 אוהו ,הווצמ־רב ירחא ,ונייה טעמכ םידלי דוע .םותסה
 דומילה עצמאב .רתויב תושק תויגוסל ונתוא םינכה
 תויחקיפה ויניעב ונב ץיצה ,ארמגה תא םואתפ רגס
 ףאו ;התוא אוצמל םכילע *הישוק שי הפ :רמאו
 — הבושתה תא אצומה .םוקמב וב תאצמנ הבושתה
 התע .הבהאב ותוא ופטיל ויניע יטבמ .היה רשואמ
 .םילאוש "תופסות״ה וז הישוק :דוסה תא ונל הליג
 הרבסהב ך״נת יקרפ ונל שיגה והנשמל דומלת ףד ןיב
 לעב .ארמג קר דמלל וילע היה לטומש יפ לע ףא ,הפי
 השמ ףוסוליפה תומד וב יתיאר יתורגבבו ,היה תרטוטח
 המגוד שמיש דימלת לכל .יריע ןב אוה וליאכ ,ןוסלדנמ

 םדאמ יתדרפנ הצרא יתולעב .וייח ימי לכל ןמאנ דידיו
 ומכ תובוטה ויניע .השק הלחמב זא הלחש ,הז רקי
 רמא סומינבו טקשב .םימחר שקיב וטבמ ,ישפנל ורדח
 .ךילגר וכרדי שדוקה תמדא לע" :יל םינורחאה וירבד

 עד .םיאטוח תאשונ הניאש וז המדא תשודק לע רומש
 םייח אצמת ץראה קיחבו הז שודק וצ לע רומשל

 ."םירשואמ

* 

 ףד קר אל .דימא םגו היה לודג דיסח לדוי ׳ר
 ¬סמב היה קוסע םויב) םיברעב וידימלתל שיגה ארמג

 הבישי ירוחב הלא ויה םא המח החורא םג אלא ,(רח
 הרק ."ימוי ףד" ולצא םידמול ויה םירוחב המכ .םיכרצנ
 לע המודא תחפטמ םש ,קיספמ היה ודומיל עצמאבש
 .רהרהו ויניע תא וידיב ליהאה ,םיחותפה ארמגה יפד
 .ויפ אצומל וניפיצו ארמגה תא ונרגס וידימלת ונא
 היה אל) ידיסח רופיסב ליחתהו וירוהרה קיספה םואתפ
 עתפ תארשהב ומכ ,ךכ אלא ,וירופיסל עובק ןמז ול
 וירבד ,רפיס שידיא תפשב .(םיאלפנה וירופיס רפיס
 ,תיזעול הלימב םשו הפו שדוק תפש ילימב םילבותמ
 רביא תומדב קידצה עיפוה םעפ אל יכ ,םירכיא תפש
 טילשה רשועו ןוימד לש עפש .ותולגתה ינפל — טושפ
 תומלועל םיעמושה תא הלעה ,וננוימד לע הז רפסמ
 ¬ימחו ,רוא אלמתה םיללצ ףוטעה "לביטש״ה .םינוילעה

 ,יפרחה רוקה םלענ .םיבישקמה שפנב הטשפתה תומ
 ושבל תושודקה תומשנה יכ .ודיערה אל רופכהו גלשה
 ףוג תוממחמ ,תוטהול ,תובורק ךינפל ודמע ,םידיגו רוע

 .םהישעמ רהוט תורידחמ ,שפנו
 ךרדש ׳חור־הפי ,ךז ,שפנ־רהט .לדוי ׳ר היה הזכ

 .וכרדב םיכלוהל שדוק תליהכ הריאמ וייח
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 ליצא .םידיסחה ןיב היה עודי סופיט יכדרמ ׳ר
 תורדוח ,תוריאמ ,תוקירבמ םיניע .חור ראש לעב ,שפנ
 .ןהמ ופקשנ תוחקיפו המכחש םייניע .ול ויה שפנל
 ןיבש תוקספהב קר ,דומיל וקסע רקיעש גלפומ ןדמל
 היה רוסמ ורקיעש רחסמב תצק קסוע היה םידומילה
 .ויכרדב םיכלוה םלוכש תפעוסמ החפשמ .ותשא ידיב
 ל״זח ירבדב תולבותמ תורמא זיתמ ,יחקיפ רומוה עפוש
 .המכח ןייעמל ותרות ךופהל עדי .הז רומוה תומילשמה
 ,ןונש רסומ טבש ,וטבשב יב םג ףילצה ,יתרקפתהשב
 ׳ר לש ודימלתל חלס אל .םימחרבו דסחב דימת ךא
 תאז לכב .הרשיה ךרדה ןמ דריו תולודג חיטבהש לדוי
 אצמ תונקסעל םג .סייפ םיאטוח םג ,היה םדא בהוא
 םוי השק לכל ותיבו ,ךרצנל הקדצ — ומויב תועש

 .היה חותפ

 אל .תבשל "חרוא" ןימזהל היה םידקמ "לביטש״ב
 היהיש רקיעה .ואל םא "חרוא״ה אוה דבוכמ םא דיפקה
 .וז הווצמ םג רסח אהי אל ונחלושו תבשב ׳ותיבב "חרוא"

 רתויב םידבוכמל םינפ אשנ אלו היה תווצמב רימחמ
 ברקתה רבכ ירוענ ימיב .לקה םע־יטושפ םע .וחרס םא
 לכב הלגתמ התע קר וגוסמ םכח דימלת ,הנקז תונשל

 ...ורהוז

 תוגונעת לכמ רזנתהש ,הז ידוהי לע הפחיר השודק
 ברעמ ןיבורח בקב קפתסמ ,ומצעל הצומק ודי .םלועה
 .חותפ ובלו הבחר ודי םירחאל ךא ,תבש ברעל תבש
 תצק לבקל ילבמ אצי אל ינע ףא ולש תיקדיס־תונחמ
 .ולומג םלשי םיהולא — ול ןיא ,םלשי ול שי * םיכרצמ

 אל אוה ךא ,המ־יונישב "בויא" יקרפ ,וייח יקרפ
 םג .ולרוגב דרמ אלו םיהולא דגנכ סירתה אל ,ןנואתה
 .ולרוג םע םילשה הענכהבו הבהאב .רפיס אל םיערל
 ,ןומט ובלב קומע ולבס .םיהולאה ידימ ערהו בוטה יכ
 וילע ותמ וידלי לכ .תומדא ילע ולרוג אשנ הוונעב
 .ןנואתה אל אוה ךא ,שרוי ילב ראשנ ירירעו ,וייחב
 לעמ למע וימי לכ .םיבר םהו ול וראשנ םידכנ אלה
 לכו ויקסעמ שרפ הביש תונשל וברקתהב .ויתוחוכל

 .הלילו םמוי — הרותב וקוסיע

 ירבד — ונריעל השראומ הרוחס תאבה — ותסנרפ
 ,הלגעב בורל ,השראול עסנ עובש לכ .תויונחל תיקדיס
 הביבסבו ,לרב ׳ר ול וארק ונריעב .תבכרה תא אנש יכ
 עודי רחסמב ורשוי .ובש בוטה תא ובהא .לרב דודה
 — לגרב תכלל בהא הבורק ריעל ,הביבסבו ריעב היה
 אצמנ ותחתמאב .הרות ירבדב רהרהל יאנפ שי הכילהב
 .יאנפ תעשב ןויעל ,רסומ רפס וא "הנשמ" ,רפס דימת
 רקובב םיליהת יקרפ המכ ומוי תנמו ,בהא םיליהת םג
 ."יול תשודק" רפסב ןייעל בהא תבשב .הליפתה ינפל
 ¬יאה ,וינפל הפחיר הז לארשי בהוא לש ותומד יכ הארנ
 היה המוד וישעמבו ותבשחמ ךרדב .םייחב וכרד הר
 .ידוהי םישאה אל לרב ׳ר ףא .ב׳צידרבמ קחצי יול ׳רל
 ינב ,לארשי ינבבש םיעורגה .תוכז ול אצמ — אטח םא
 ¬בכ הלקב רימחה ומצעל ;חלס םירחאל .םה םישודק

 אל םעפ ףא אוה ךא ורקפתה וידכנמ קלח .הרומח
 .הבהאב לביק תאז םג .רסומ םהל ףיטה

 ויקוסיעמ אוה ףא שרפ ,הביש תונשל וברקתהב
 .הרותל םישודק וימי לכו

 רשק חתפנ .הרובחתה תוחתפתה — ונריעב הפוקתה
 ¬תפתה םע םילשה אלש הארנכ .השראול םיליבומוטוא
 ¬ובוח לכ קליס ,התביבסלו השראול עסנ .שרפו וז תוח
 — ומצעל ריאשה אל שוכר) יקנ ותויהב ,התע .וית
 רובצל ןנוכתה ,(םלועמ הבג אל ול םיעיגמה תובוחו

 .םיבוט םישעמו הרות — רחא שוכר וימי ףוסב
 "דודה" ,לרב ׳ר לש םיעונצה וייח יקרפ םה הלא

 .לוכה לש

* 

 ,םייודב םיארנ םירכזנה תומשה .יריע ינב יל וחלסי
 ףא לע ,יריע ינב ויה הלאכ .םה םייתימא ןכ יפ לע ףא

 .םרואיתב תומלשה רסוח

 קר ,ינא ! ? העונצה םתומד ראתי רשא ןמא שיה
 וליפא יכ .םרכזל רז — יתרזש לד רורצ ,יתפסא רוריפ
 תליה .הז לד רורצ םהילע חינהל וראשנ אל םירבק

 .םרכז תרטוע השודק

 .חצנל םרכז שדקתיו לדגתי
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 שעג היבוט

 ...רוכזא
 םולח ךותמכ .יתודלי תונורכז םילוע ןמזה יקחרממ
 יפייע ,תוגאד יסומע יתרייע ידוהי לש תויומד הארא
 יפד רותל םיציצמ ,םיליהת ינומזפב םבל םיחישמ ,למע

 .םהיניעמ ןרוק רואו םבלב הווקת ,םילב ארמג

 דמחה תניפ תא תוריהבב הארא ןמזה יליפרע דעבמ
 הארא .ייח תא תוולמה תורקיה תויומדה תא ,יתודלי לש
 ¬בשבו וילוח ימיב ,םלבאבו םתחמשב יתרייע ינב תא

 .םידעומו תות

 ־תלבק תע תייה הפי המכ ? הנטקה יתרייע ךחכשאה
 — ריואה .התע תורוגס לוגעה קושב תויונחה !תבש

 םדא־ןב ךלו ,םויה תבש" :תרמואכ ,תעגור שדוק תממד
 ¬וחר ,היתובוחרב הוולשב םידעוצ םידוהיהו ."עוגרמ

 ־תיב .ישמו סלטא לש תוטופק םישובל ,םיחצחוצמ ,םיצ
 תניגנמ םשמ ,םידוהי םיאלמתמ "לביטשה״ו תסנכה
 :תארוקכ םלועה ללחב תפחרמ השודק ,תכפתשמ תבש

 ירענתה" :הניגנ הנוע דהכו "!הלכ יאוב ,הלכ יאוב"
 יתרייע תא תכפוה ומכ וז השודק הניגנ "...ימוק רפעמ
 התע םיכלהתמ תפצ ילבוקמ — המדת .תירותסמ ריעל
 ידוהי תיב לכ ...חצנה ויזל ההימכ תואלמה היתואטמיסב
 .ןולח לכמ םרוא םיציפמ תבשה תורנש העשב ןח עפוש
 .יתרייעל התע רחא ףונ .םחיר םינתונ תבש ילכאמ

 תריווא םשונ ,ותומד הניש ומכ ,יחה ,חמוצה ,םמודה
 .תראפת שובל םיטוע םיקוריה םינגה ם.ג .תבש _

 ¬יפתמ םירזוחה םידוהי אלמתמ תסנכה־תיב בוחר
 ואיבה םינבל םיבורכ ."הבוט תבש" :םיכרבמ לכה .הל

 .ומעל םיהולא תנתמ ,שדוק־תבש־תחנמ
 תפחרמ הבוצע הניגנמ — םימודמד תע תרחמלו
 ויפיסכד אלכיה ינב" :םיטהול הלואג יפוסיכ ,״לביטש״ב
 ,תאו ,הרייעה לובג לע קפדתמ ןילוח םוי "...ויז יזחמל
 תפשב הליפת ,ךיפב םיעוגעג אלמ ריש התע ,הידוהי םא
 :ךיחורפא־ךידליו ךלעב לע םימחר תשקבמה שידיא

 רנ וקילדי אל ,ריעה ינב ךל וכחי — ״םהרבא ןופ טאג״
 .ךינולחב רואה קירביש דע תבש יאצומ

 "םיארונ םימי״ב תייהש יפכ יתרייע ךחכשא םאה
 זפ ינרק םרוא ,םיקלוד םילודג תורנ ?הדרח ימי —
 לע ויפכ םש ,רדחה עצמאב דמוע לטיקב אבא .םיזזפמ
 ¬עשב תופטלמו תוקילחמ תודעור תועבצא ,דליה שאר

 :עמדב הלובט הכרב תושחול ,תובבוד ויתפשו ויתור

 היתפשו תורהוז םיניעב הפיקשמ אמא "...םיהולא ךרבי"
 תטטור דליה שפנ ,עמד ילגא היחל לעו הליפת תושחול

 .דחי םג דחפו הבהאמ
 תליפת ינפל הנשה־שארב רפוש תעיקת חכשאה
 ןקז ,םישנ ,םישנא הפל הפמ אלמ תסנכהדויב ?ףסומ

 טאטשיינ יריע ישודקל

 ¬ילט םיפוטע םלוכ ,םינבל "םילטיק" םישובל םיבר .ףטו
 ןמ הטמלו ,תותילטל תופיסכמ תורטע — קלח ,תות
 םירובש תובבלש תועמד ימתכ ,םיהכ םימתכ הרטעה
 ¬בועה תוכז תומשנ לע רפסמו שרוד ברה .ןהב וגיפסה
 ¬יפתש םירוחצ םיבורכ לע ,םימשב טפשמה סכ ינפל תור

 ¬מלמו הליפתהמ ורצונש םיכאלמה םיאב ,תרצוי הכז הל
 ¬לתשמ הדרחו הממדו קיספמ ברה .םדאה לע תוכז םיד

 לוק ...וידיב וניא ולרוגש שונא תדרח ,להקה לע תוט
 תוקספנ ,תודרויו תולוע תועיקת ,הממדה תא עקוב רפוש
 ־העיקת !העורת 5 םירבש !העיקת :זירכמ לוק ,תוכשמנו
 ערוק שיערמ לוק עמשנ םואתפ .רפושה םדנ !הלודג
 תוקנחנה םילימ עימשמה ץ״שה לש ולוק הז ,םיקחש
 ,שעממ ינעה יננה" :רובש לוקב תורמאנו תועמדב

 "...דחפנו שערנ
 ןבל ןקזש שישי ,לדנמ ׳ר לש ולוק תא חכשאה

 ? ״ירדנ לכ״ תליפת תעב רוא תונרוקה וינפ רטוע

 תותיעב רשא ,יתרייעב השרוחה תא חכשא אל
 הקוחר ץרא לע ,רעונ לש דוס תוחיש הטלק העיקש
 תמחמ הסחמו תוסח הנתנ וז השרוח .ןוזחב תיארנה
 .רעונה בלב השדח הנומא הלתשנ םש .םיקודא םירוה
 ןוזחהו ,יתרייע ,ךיתודשו ךינג חור ינא םשונ םויה דע

 .יבל םמחמ התע דע יתגפסש

 יתדרפנ תע רחש םע םוי ותוא ,יתרייע ,חכשא אל
 ,םימיה .יתומולחו יפוסיכ ץראל יתאצב ,יל םירקיה לכמ

 ¬וקש םיליפרע הפוטע הרייעה ,ויה "תוחילס״ו לולא ימי
 תא תוממחמו ןנוצה ריוואב תופחרמ הליפתו הניר ,םיפ
 ינא ריאשמ םידז ידיבש זא יתשח םולכ .טטורה יבל
 תומח תוקישנ ...״? יתלצה ישפנ תא ינא״ יכ ? םכלרוג
 לש הנורחאה םתנתמ — יבלב תומולח רורצו יתפש לע
 הנורחאה םעפה וז יכ תעדיה ,הרקיה יתוחא ...יריקי
 הנורחאה םעפב יכ ,יחא תעדיה ? ייחל לע ךתעמד הרשנ

 ? ייחלב ךייחל העגנ
 .םכלרוג לע דוע לאשא אל .לכה ינא עדוי התע

 םכתקנא .המוהת םתדרי םיחא םינוילימ םע יכ יתעדי
 יתרייע ןב ,שאמ לצומ דוא .ירחא ףדור םכלצ ,עמוש ינא
 שתפ לכה .םכתומו םכייוניע תשרפ ויפבו יצראל עיגה

 לכמ "הרוהט" ,יתרייע דוע הניא ."הכיא תליגמ״כ ינפל
 תיב .המוהת ודרי היללפתמ ,הליפת לוק דוע ןיא ,הידוהי
 ¬עוז םלא תפשב הברוחה ילתוכ ,ךפהנ הברוחל תסנכה
 ףטו דלי םג ,םא ןיא ,בא ןיא ״!םידוהי דוע ןיא״ : םיק
 םנוימדב וזח אל םעזה ינטייפ .תונושמ תותימב ומלענ



 ק ס ב ו ל פ רפס 390

 יניע תוטיבמ םיבשחממ .םינוילמל הזכ תוומ םעוזה
 !םוקניו רוכזי — תועבותו םיחובטו םינועמ

 םירוענ יפוסיכל הדע התיה רשא יתרייע תשרוח
 תונברק םד הגפס התמדא .תינודז דיב הללוה ,תווקתו
 ,םילהבנכ םיצעהו ,םירקי תובבל וחליפ תוירי ,םישודק

 ? ״ןמזה ונל ללוע המ״ :םילאושו םישחול
 ¬והטה ,תורקיה ויתויומד לע ,יתרייע ךחכשא אל
 דה הלוע םיקמעממ .םפכב ןווע אל לע ולפנ רשא ,תור

 !רוכזי :ינזאב

 ־׳השמה ,שפנה יכר ,ונפטו וניללוע תא רודה רוכזי
 ,תורוחשה םייניעה ילעב ,םידומחה ךעל׳המלשהו דעל

 ואטלפ לארשי

 םינטק םיכפ
 והאר .אחספד אחמקל רותב דמע םימה״באוש לקנאי ׳ר

 יכ ,לקנאי ׳ר ,הז המ" :וילא הנפו ריעה יסנרפמ דחא

 היוצמ הניא ךתסנרפ יכו ,ריעה יכרצנ לכ םע רותב דומעת

 יכ ךל המ .קגאבב תונוכסח םג ךל שיש םירפסמ ?עפשב

 ״? םיינעמ םחלדופ לוזגת

 ךפסכמ יכו — ,לקנאי ׳ר ועסיש — ,ךקסיע הז המ״

 חקא אל המלו ,חקל יבא ,חקל יבכ דוע ? ןתונ התא יטרפה

 ״? יכנא םג

* 

 ,םימה־תבאוש הלחייר תא רכוז וניא קסנולפ ינקזמ ימ

 הל םייולתה םימ יילד ינשב ריעה יריידל םימ תקלחמה

 השק ,הדובעה התבש רשאכ ,תותבשב םג .היפתכ לע לסאב

 הבאשמה דיל הילחייר .דל הדמעו ,התכאלממ קתניהל הל היה

 םימ בואשל והשימ אב יכ היהו .הילע הרמשו ןשיה קושב

 ראשנו .התורישמ האנה םיקיפמ הינפו ילדה תא ול האלימ

 ."הבאשמהו הלחייר" םגתפה

* 

 תונח לעב) רבראפ םייח ׳ר לש ותונחל לואש 'ר סנכנ

 ךותל ודי בחת תונחב שיא ןיא יכ הארש ןוויכ .(םיעבצל

 תלדה החתפנ עגרב וב .ףסכ םיינפח אולמ איצוהו הרגמה

 :רמאו ולומ דיה תא טישוה ,לואש ׳ר להבנ .םייח ׳ר סנכנו

 "?טרפ וא גוז ,םייח ׳ר"

* 

 .םיפלקב וקחשו וחאב ובשי רהל ונבו ןנגה לאומש ׳ר

 הנפ קחשמה ףוסב .הכז באה ולאו ןמזה לכ דיספה רזול

 םיפלקה תא התא האור ,אבא טבה" :ורמואב ויבאל רהל

 "...יתרפכ תייהו דחא ףולא דוע יל היה .ילמלא .וללה

 .עיקרה רהוזכ תרהוז שפנ םימתה ןטבמ ךותמ .תוקומעה
 ,םלוע וזח םרט ,םייח םעט ומעט םרטש םיקנויו םיללוע
 ,םתמשנ ואיצוה תונושמ תותימב ,תוריק ילא וצפונ

 ...ועווג הרהטו השודקב
 ,םתעמדו םקוחצ תא ,םתומו םהייח תא רודה רוכזי

 !םתובצעו םתחמש תא
 ¬נובבו תורעיב ,םידודנב ולפנ רשא הלא תא רוכזי
 ־בו תומה תונחמב ,םיזגה יאתב וקנחנ רשא תא ,םירק

 .תואטיג

 .םהיתומשנל ןויצ ביציו רודה רוכזי

 הרייעה ייחמ
* 

 ונקית המל" :ףסוי ׳ר ינפב ןנגה לאומש ׳ר ןנולתה

 שובייל םג היה ,הרצק רתוי .דתיה ול ? הכורא ךכ לכ הליפת

 ."ללפתמ ינב

* 

 הירצונ הבשי ןורקב .תבכרב השראוול השטיא 'ר .עסנ

 םאה .העיסנה לכ ךשמב הגופה אלל הכבש ןטק דלי התאו

 — ,םאה הרמא — טבה״ .החלצה אלל ךא ,ועיגרהל התסינ

 ..."הז ידוהי ךחקי עגרת אל םא — השטיא ׳ר לע העיבצהב

 והחקיש בטומ — השטיא ׳ר הקיספה — ,יכונא ונחקא המל״

 ."לפוא

¥ 

 *תיבב םיללפתמה ןמ המכ וראשנ בירעמו החנמ ירחא

 עומשל םחה רונתה דיל וזכרתה םלוכ .ןילוחדוחישל שרדמה

 רפיסו לואש ׳ר ול דמע .בחרה םלועהמ םירופיסו תושדח

 ברעתה ."םלועבש אלפה ריע" ןודנולמ ויתויומשרתה לע

 םג ,ןודנולב שי המ" :רמאו ןבלחה ךורב םהרבא החישב

 ןודנולב היה םוסה" ."המואמ יתיאר אלו םש יתייה ינא

 דמוע להקהו לאומש ׳ר ול הנע — ״ןודנולב תייה התאו

 ...הנהנו םביבס

 •¥־

 גישה אלש .ןוויכ .י״אל ותב תא תולעהל .דצד לקנאי ׳ר

 התיילע רדסיש (ןלדתש) "רכאמ״ל הנפ ,הליבשב טאקיפיטרס

 ןיינעהו ןמז רבע .ןוגה םוכס ודיב דיקפהו ילאגיל־יתלב ןפואב

 םייאו רכאמל הגפ ,לקנאי ׳ר לש ותונלבס העקפ .רדוס אל

 ודובכ עגפנ .ןידה תא ןתי ,ותב תיילע רדוסת אל םא ,וילע
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 קסנולפ קושב תוקרי תרכומ ,סקופ הלדנימ

 איצוה ,תונמאנ םיידיב אצמנ יכ ול חיטבהל ידכו רכאמה לש
 .יקסגיטוב׳ז םע דחי םלוצמ אוהש ול הארהו הנומת וסיכמ

 ,יקסדוסליפ תא ומליצ רשאכ יתיאר םעפ" :לקנאי ,ר קחטצה

 ."ותרבחב אוה םג םלוצו בלכ רבע

¥ 

 ובשי — םיגלפומ םינקז ינש — השטנאיו עשוהי ׳ר
 היגמל ועיגהשמ .הבד שרדמ ודמלו שרדמה־תיבב אתווצב
 היה ךכ .ביר םהיניב ץרפש דע חכוותהל וליחתה תמייוסמ
 תא טינקה רשאכ הגהנו ועבטמ ץל היה השטנאי ׳ר .דימת
 רבכו .ןטק רבד לכ לע חתרתמו יניצר היהש ,עשוהי ׳ר
 ¬חושמ םהיבש תא תוארל שדחה תסנכהדויב יללפתמ וניככה

 .ךכב המ לש םירבד לע םיטטוקתמ וא םיח

 השטנאי ׳ר היה השראוומ רזוח היה עשוהי ׳ר רשאכ
 ¬ראווב עמשנ המ" :לאושו בחר ״םכילע םולש״ב ותוא םדקמ

 הטוש" .וילכמ עשוהי ׳ר תא האיצומ התיה וז הלאש "?הש
 ריעה לכ הכירצ יכו — עשוהי ׳ר ותמועל קעצ — ךתומכש
 ,הסגכההדבמב רבדה עדוויי רחמ ?השראווב יתייהש תעדל

 םולש״ב ומדקל השטנאי ׳ר קיספה ."ךילולעתמ יל יואו
 ,השטנאי ׳ר רמא הנבלה שודיק תעשב ,םעפ ךא ."םכילע

 ,אנ וטיבה" :וביבס םידמועל שחולו חריב לכתסמ אוהשכ

 ׳ר ץפק ,ונ ."השראוומ עשוהי איבה תאזה הפיה הנבלה תא
 הפי ןיבמ ינא" :קועצל ליחתהו שחנ ושיכה וליאכ עשוהי

 תוקעצהו "!אב התא ינסרוהל ,ךתומכש עשר ,ךיתונווכ הפי
 הנהנו םביבס דמוע להקהו .םימשה בל דע םיעיגמ תונובלעהו

 .השטנאי ׳ר לש סדנוקה־ישעממ

* 

 -סמב רפסה אבא ׳ר ול בשי ,הכשחה תדר רחאל ,םעפ

 בהוא ינא" .תיבה רודזורפב תולוק עמוש אוה הנהו ותרפ
 תשייבתמ ינא ,עגושמ ,הפמ ךל" ."םייח יל ןיא ךידעלבו ךתוא

 ...״!ךב
 םידמוע םיעגושמ ינש האר רודזורפל אבא ׳ר אצישכ

 ...המולב הרשו טדנרב הל׳כדרמ :הז די-לע הז

* 

 רתסא יתוחא יפמ רקיעב ,יתטקילו יתעמש הלא םירבד)

 .(ואטלפ
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 ירישע רעש

 םיבתכמ
 תודועתו





 ירויפטנומ השמ רשה לא הכרב בתכמ
 ישרוד תרבח" םעטמ שגוה הז ץלמנ בתכמ

 ירויפטנומ השמ רשל קסנולפב "המכחהו הרותה
 1866) ו״כרת תנשב השראווב ורוקיב תעב

 דיעהל ידכ וב שי .גרובסרטפל וכרדב ,(ךרעב

 ¬הו ןושלה ינמכמב ויחסנמ תואיקב לע קר אל

 ידוהי ימואל שגר לע םג אלא ,תירבעה הצילמ

 ¬בח בל תא המעיפש הזע לארשי־תבהאו טהול

 קסנולפב המכחהו הרותה ישרוד תרבח לש היר
 .ןהה םינשב דוע

 תכרעמה

 ק״פל ׳ד תברב תנש רדא ו״ב ׳ו םוי ןילופב — קסנולס

 המכחהו הרותה ישרוד תרכח תאמ
 לטה הולשה דוה עיפוי ,םיבורכה בשוי ןוילעה

 ,םיביברכו
 ,םימולע ךיתונש אצמי ,םימורמ ןכוש םוחר לאו

 ךריקומ לכ עשילו ,ךמע ינב ךיחא תרזעל תאצל
 ,יןדבכמו

 ,הרזע שקבמ שיא לכל ,הרצ תעב עישומ ךאלמ
 ,ןורושי ריחבו ,לארשי אישנ ,רספטהו רשה .ד״ה

 ותלהת ,דעל תדמוע ותקדצ ,םיהלא תאריב לשומ קידצ
 דובכ ,דליו רענ ,ןקזו שישי יפב ,דלח יבחר לכ אלמ
 ר״רהומ ונדואמו ונירומ ותלודג תראפת םש תשודק

 !םולש !עיפויו ריאי ורנ ירויפיטנומ השמ
 !ליח רובג שיא ךמע ׳ה

 !לארשיב לודגו רש

 ¬לת רשא שדוק שגרו תד־שא־ביבשו .די תבהלש

 חע םשפנב ביהרת ,ךמע ינב ךידבע בל ברקב טה
 ¬רבו תודות ישחר תואלמה םבלב תשגל תומוצעתו
 תא ראפלו ךל תודוהל ,ךיזוע ןואג תרדה ינפל תוכ
 דסחהו בוטה לע ,םיבר תב רעשב ךתראפת דובכ םש
 הניזחת ןעמל ,ךיחאו ךמע ינבל תושעל תאלפה רשא
 ¬דצו ךדסחב ךל תשכר רשא שפנה לכ תא ךיניע
 שפנ יכ הניזחת ךיניע .ךבל חמשיו ,םיברה ךיתוק

 תקדצ תא ונתי ןילופ ץרא ףנכמ םג לארשי תיב לכ
 רזלו ססונתמ סנל ךמשו ,השמ שיאה הז לש ונותפ
 ,ךדובכ םש ןומה וצירעי רשא ךיחא שארל ,הראפת
 םג יכ ,וטיבי חכונל ךיניע .םשפנ תואת ךרכזלו

 ודירויו חיש וכפשיו ועימשי תורימז ונצרא ףנכמ
 ךרואו ךמולש בוט דעב ,לכ רצוי ינפל העמד לחנכ
 תיב לכ תדמח ךנעמל יכ ,הנרושת ךיניע ,ךימי
 יפלאו לארשי יפלא תובבר הלפתו הנר ואשנ לארשי

 ¬הנמו םהירומ די תחת םישודק ןאצ יריעצ תובבר
 הלחמ לכ ,עגפו ןוסא לכ הלילח ךרקי לבל ,םהיל

 .עגנו

 םבל לארשי תוצופת לכב וכפש !וננודא ךנעמל
 רשא ךרדב ׳ה ךחילצי יכ ,םימש ןכוש ילא .םימכ
 ¬שומ יניעב םימחרלו דסחלו ןחל ךנתיו ,הילע תכלה
 !ןוצר םהמ קיפהלו ,ךבל תולאשמ לכ ואלמיו םיל
 ¬אל תחא ויתולילעו ךיתולועפ לכ טורפל ונרמא םאו
 יכ הנומו רפוסו לקוש היא ?םהל לכונה ,םשב תח
 תושעל תנכסה רשא ךידסחו ויתוקדצ לדוג רפסי

 ינוילג לכ אלה ?םהל רצב עישומ ךאלמכ ךמע ינבל
 שונא תועבצא יטרפ לכו ?םהל ןוקפסיה — םיקחש
 שיא ינב ינויגה לכו ןושלו הפ לכו ?םוטרפיה
 !ואלפנ דאמ המו ךישעמ ולדג המ ?םרפסל וליכיה
 יפאושו םיאנקמ תמחמ תופעלז חור ללוחתהב זא
 ,קשמד ריעב םיצירע םייוג תירקב ,םהל אל ןוה
 ינב ךיחא — המת השבכ לע עשרב תולילע ללועל
 ימדב ולאגנ היפנכו ,ואלמ םימד הידי יכ — ךימע
 עסמ ,לייח רובגכ ךיגתמ תסנש רהמ שיח ׳םייקנ
 ןויערה תא תאצוה עגרכו ,ךבל תא תמש קלמעב
 ,דחפ תדחפ אל היצירע ןוא אלמו ,ולעפל הזה שודקה

 לע ךינפ תעפיו ךרהז דוה ינרק ועיפוה הרהמ דעו
 ירזכא לשומ ינפ תא םירבד תחקל ,קלמע תמדא
 םיתשוחנל רשא םידורמה ךיחא לע ץצר שקבל
 רשאכ הנהו .םהיפכב לוועו םמח אל לע ,ושגוה
 — וניזוח יבא תולעפמו םיהלאה שיא תולילע ואלפנ
 ךישעמ ואלפנ םג ולדג ןכ — ךמשכ ומש רשא
 תומוהת םיהלאה הטמב ךפה וב ןה — •ויתולילעו
 !ונידסח שיא התאו !םד ילחנל סחנפחת ירואיו ףונ ייע
 יניעמל קשמד ימד — תורהנ ,ךבל תמכח הטמב
 תקפה ךברקב רשא םיהלא תמכחב !תכפה העושי
 ,ישפח תאצוה םיריסאו םיצירע לשומ תאמ ןוצר
 !ףרה תרמא םד תולילעמ — תיחשמה ךאלמלו

 ךרדב תיחשמה ךאלמ ףיקהב יזא וליאכ ןכל !ףריו
 השיא םש תא ץא ןהכ תב הארק ,םיהלאה שיא תא
 :הלס ךנכנ קדצב ונא םג ןכ ,"יל התא םימד ןתח"

 לכמ ונל התא הסחמו ןגמ יכ "וגל התא םימד ןסוח"
 .ונימטושו ונידנמ

 םוהת תוניעמל !ןורושי דמחמ דבכנ רש םלוא
 ספא !אובת הפ דע םילו ,ורצוי חירבו םיתלד הבר
 שיאה השמ הז ךדוע ,הלכת ןיאו רקח ןיא ךיתוקדצל
 רשאכ ,ךתנקז תעל ךמע עשיל תאצל ליח רובג
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 דעב ךשפנ ףרחמ ךדוע .םושלשו לומתא זאמ תייה
 ומכ ׳ךב הקרזנ הביש תע התע הרצב םינותנה ךיחא
 ךימעפ תומרה תע םיתנש הז ןה .ךימולע ימיב זאמ
 אלל רבדמב ,הממשו היצ םוקמ ,תובאלת ץרא לא
 ןש ילכיה תבזע ,הלילו םוי דודנ תקחרה ,וב םדא
 ךשפנ עגילו ךילגר תתכל ךלתו ,םדא ינב תוגונעתו
 ליצהל ,אקקאראמ ץראב ׳ברע רבדמב ךתנקז תעל

 ¬יזב םירוסאו הרצב םינותנה םידורמה ךיחא םש םג

 םשאבו ,םהיתופכב םמח אל לע ,ברח ילא םייופצו םיק
 — תירש םימואל יארפ םע םש .ולאגנ אל תאטחו

 — תוברק תזחא םיצירע םייוג תאו ,םהל לכותו

 !לבחל תיחשמ ילכ לכב אלו ,ןודכו תינח ברחב אל

 םמע תירש ךברקב רשא םיהלא תמכח הטמב ךא
 תרמא םיריסאלו — ךאוב עגרב — !ךנימי הרבגו
 תלדגה דוע !יהיו !רוא יהי — ךשוח יבשוילו !ואצ
 ךיתיערמ ןאצ בקעי םע לע אל יכ ךידסחו ךישעמ
 ¬צונה וניחא תא םג ןכ יכ ,ךידסח יפנכ תשרפ דבל

 תתלו םהילע תובוט רבדל הבהאב םמש תרכז םיר
 .ךימע ינבו ךיחא לכ םע דחי ,םירשי תוקוח םהל

 תשדח התא יכ ונבל חמשיו ונעמש עומש התע ןכ
 ¬ועורז ץמאיו בוטה ׳ה ךקזחי ןכ — ךירוענ רשנכ

 שיאכ חכ ףילחתו םימיענבו בוטב ךימי ךיראיו ךית
 שדק ןויערו ,ברק םויב תורחב שבליו ליח רובג
 ילא םשתו ,לעמ יפרשמ ארונ בורככ ,ףטעי ךינפלמ

 תוזחלו המילשורי שדוקה ריע לא תינש תולעל ךבל
 םבצמו םמולש תאו ,המש ךיחא תא הממשב המש
 םהל היהי לבל ,ףגנ ןבאו לושכמ לכ םהמ ריסהלו
 ערב רשא םדמעמו םבצמ ביטהלו ,הלילח הקופל
 ,ךשארל ןח תיולל ךתא חקתו ,ךילע הבוטה ׳ה דיכ אוה

 חראי יכ י״נ יולה םכחה ברה ךיערמ תזוחא תא
 ןכ םא !הילע ךלוה התא רשא ךרדב ,הרבחל ךתא
 ךדובכל הבישנ רשא לומגה המ !ונימואל רזנ !אופיא
 ונרמא םא זחקת ונידימ המו ?םיברה ךידסח ףלח
 יבתכ ילע דובכ ךרטענו ,םיבר תב רעשב ךדבכנ
 עדונ ךדובכ .ידמל דובכ תעבש יכ ונעדי אלה ,םיתעה
 ירצק !אוה ןכ םא .ורפסי םייאב ךתלהתו ,םימואלב
 ¬עהו םיבוטה ךיתולעפמ דעב בוט ךלמגל ונחנא די

 הלדג ןכ ,ךדובכו ךתראפת הלדג רשאכ םלוא ,םימוצ
 ,וניברת ךחור תוונע ןכל — ךבל תרהטו ךתוונע םג
 ,חוחנ חירל ךל ולעי וניתפש תשראו וניפל תובדנ יכ

 דובכ ינפל ןוצרל דיגנ ומכ ברקת ונבבל תוכרבו
 ונעדי רשא ונישפנ בוח לע תואל ,ךתראפת תרדה
 הלא — וניישנ יד םלשל ונידיב ןיאו — ונבבוח יכ
 ךדובכ לומ ךל םיווחתשמה ,ךמע ינב ךידבע ירבד
 ,הצרת ונתדות ינפ יכ ךינפ םישקבמו ,הצרא םיפא

 דעב ,הלילע ארונ לא ינפל ,הלפתו הנר ךל םיאשונה
 .ךיתוליהת ץראה לכ אלמיו ,ךימי ךרואו בוטה ךמולש

 ,ינגד םהרבא רזנ י״ע רפסה תכרעמל אצמוה הז בתכמ
 .ןודנולב ירויפטנומ השמ ריס ןויכראב ואצמש



 ?$? תודועתו םיבתכמ

 ז)-ג״־'נקעי/י^
 אדילב דבא

 ־י5^^.

 יחרזמה תבשל
 —*״•3וווש•׳ יי'

 ^שית ן!י• ...שדוהל ./׳.םוי אדיל—הב

 *דור^י ->ז\ ז^ן^, ר קי * 1 ??<.1 ׳_}!•} 1 לד זי^_1 ז ־\?נג ר?זיז

 ן\י1ו ןגר?1 ן״1(* - ׳נ \ז\1**ןי>.וץ0 1ז ?|יץ/> ןו • וו ך>יי;ץ

 1'^ץ\י.1^וז זג -1ץי< ׳יק?( יח0י,וזץ 1.(^ *!ו^זי ר1ןז ז>1\ר,ןץה .1י,\:>1(זוהו .זדוז ו.ז^. 0 (יץ זיני'• ליזיןבזי '>ו?ג ׳ב, י(!*׳( י־עד חי 1 ^ י,וזו וו

 ,^ך? 1. •!ץ("*, 1^1(ד (וז |כץי1( ־י?ר,( !־*,!?כ ׳^ךי !*?. •חיילוזי י^ןז , זיהיר ז*יר?־>>ה •!ץ•׳ !־•י( י•*(! ^נ? ת^ו•( . יוייוןי(ז \־יר1ץ(ן |!(10 ׳גז0? ר^//׳

 יגג7* ??^ח !יו( ז\ ן>1 ^ ו \יו"לו \8.י>ץז ן וזנג 7י1 די^ו?^ ?.דיו <2 > וז ז , ו8^ג1 (?( (ב? ->10ו1 ר?י, \ו?ג ינייכז !•׳ויה ־י?גי.ו י״לי?ג 1\וז

 יגג *י ^־י^? .חהידוהית ^ג? יבניי^יז ן>! י.וץץו•.} *י?-1י\ ־י$וז וניקה די?־י.ז> זינ 1 *1 1\(ך|^י<זו ^י(0' ר?.ןז הי^זהי לייזי.* ג(ול^ ן״נווז יי

 •*יו ־ץ1?ג?1 ד>ן>ה.ןז? די^?^ ז*4ח^| ינ4ייי/י ןי/*ז 4־יז^ז \ר,יז 1(? יי<*ז( ?ן0;ר לייל ו ה *!.ת^יי'( 4ץו-י,(^1זה הגי(^ .נ, זץ1<*ק1 }*ו?1

 ,^11? רסיו יי-זז ?>>?־** .*וז ד>ב * 3 י ?־-תי יכ, כנןעעזה ^ י4יכ ןזג1ק יב}* |יחזי1 • ^זגן^ךן( ו*ןז (־3? 1!ץר,ן?ץ 1( הי 4 ז ן> -תי ז 1ר,ו?ג

 ד*/\1וו זג .חוז !גנזי^יז ץ^ו?7יזן י^ץץז^^י .ג\^©^ ו״ייי זוז בץיזי/( • ואדיו!ירז ^רל>/-1ייו /*׳־ע ינ\£? /•*וזז היג^ח־^ ז?ןץ זיגי*׳ \*יח־ז 'ייו?ג

 • ׳י,? גץ(גיה <״יוז ^ !ג*׳ ן!/׳ ,י׳/׳, \ייי?ליז לייזנו זחס?*• ר?ויקכ1 דנ?רזו לובר?.ר

 ד,^? זי1;ץ.ןץ( ך!1 חיה1 י חיר** !;דח י.1בי'י0ז גגר? 1(י?-ר( ךגרך ןדו^בי 'ך1 .י 0%ר1ו? זיזנ נו^ין/ ךזנג? ן( •רז^ 11 ^?נ] ר?זנ כ*זז/

 1 י4^רא| יג4ץ>ו1ן ר,ץ^ לייח^ .־נ.וץןז י1;ז/ *ו1ץ ר^ז /״>זיך^.ר !•י^/יר ז>

 . ?י.1\י/ו ז״יז1זר.| ץו!1ו וי,|?ג( היגר/ז ןי(*,1

 /"י?זי*ה1 ן״י?רה (יזין^) ^בג יריזדוון 1ך?נן

( 

 ייו ך?)' "')•■־"י ?ץי 0׳

 בקעי קחצי ׳ר ברה לא סנייר בקעי קחצי ׳ר ברה תאמ בתכמ

 םעטמ ףיטמו חילש תויהל הזלש ותונמתה ןיינעב ,ןוזרתסא

 .ןילופ תורייעב "יחרזמה"
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 ׳ ?י*? /,/׳

 •/י .י7ו/■?• ׳>/■$_^־9^ ^} •־• ׳4׳ יי ^ו//ר ׳<//

 ,י^// י^/׳י,/׳ ^>/ז •^׳/ן־ס^ ׳ ^י/^.<7ו/ץ/ //ג _/ג/;׳9> _ןגן/א>/זו

 ^ ^ //ףץ׳>/. ^ר׳דל _ענ/^[ ;*׳׳?>//? ^ ,כ

 ל׳ו^ז> ר׳//■׳^ /7׳ • ׳* * ׳ורו׳(/ ^׳44 /7?/7/ ׳ג>ג ^

 ׳ה^׳יי ׳7יא/>רי׳ . ׳ג>י' _£//>/ ^ . ^ו/׳ג/^׳ד,, א/ו/׳•/ ,7

^1 ■3^X10י/ £>> י///־ ׳?ג?]/ ׳׳^.>*77 ׳־ג> ->ב// ^רג!•// '~)/ו 

 £י׳> '3 <ו^'\1ו ■*/( ןי*// ס ^׳/*./׳דו/* ׳/ ^׳/? ^ו-ג־>כ/ י4ן|״>*

 |^׳ז/#/> -7י1ו^ /^/ ^י*/ '")'_] 7-1/ ׳ה#פ^-יא'7> ן׳^1^

 אי-ה/^/י/י/ 1$* .׳ה/^יו^// ;//•׳-?/^׳(^^; ^^ ,0^1^*לו^ /^/\^

/])/<•% /]^^,1 )/^ //<^ ^ <)1()! <^0);/ 

 //•? ר/ו/ )^0^/ ^ 1 ר~^_//^7) /0 ^ץנ/)$ ^׳>7/7׳ /ץו׳/7

 ![(!> ס ^)1ו;//ז י7׳> //״$7׳/>/,^ /", י ־?י/׳* ^׳׳>7

 //] ׳ - 1/^׳ ן!/ן. ^/(^כ11 5) [/ן׳ / _/נ/^ 1^9

 .^ר^^י״יי ^/י׳/ ׳3 ץ> 110 19// /,( !0 71//י ונ//< ן/( , ץ׳1 /׳

 י->/*/,/ן!^/ /)׳//ו׳זי וד ןץ/(\/^;[ ;/1!/1 ר^/׳ . ;^א)/ <?.2/7

 ^ ^;7(? >3ד$^ ^י// ׳^׳ונ . ן)/ן^7 ^י/<ז

 "'^זר?*' ^?ר /</1/ י/}*'־? /<•/

 ץ*/ /׳׳>/ ן*? '*כי׳>?

 ימחלה־תיב לחרל ןירג ןטחנ תאמ בתכמ



 תודועתו םיבתכמ

 לש ורוקיב ןינעב ןוסלכימ יכדרמל םכילעדנולשמ בתכמ

 קסנולפב ע״ש
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 ינזרלק ה ס וי ר־־ד ׳סדרפ

 רכ, רא11/׳ ץ/0׳לו!/ 1יי^ח־םיד־־ייי

 י־׳יז־׳י• •-׳> • *׳\1.^טכוי([:א

 ג60115^1£1-1 (0 (% 1/0*41 -י \

1 111. 3/>,-*£ 

 [סכ 1/1 ?)$,ן0?כ)/^? <^/0 1/0?

 1 /י
 ׳הער// ץ

^/0 

 כ/״7^^ *ןס*,*#/*■!#*#*,#* ׳1 '׳ ־"

 ׳£!:,י׳> ■י;" ד * ־

 2#ן/!> 0ר?/) ^ *'?±*1?/ '^ */* .^,/י ־^י '^'"^*1%

 , , /״/, ״?•׳׳־״״ ׳*1י׳י-ב-י^ ד״ *>'
 ׳ ^ (ל 7 ..י /,;/,) ,.)/^;//^ה^-י] _^

 - ״־״׳ 9 <7״ יי7^ ^׳/־ ׳״׳ י ,-*״ . ^.1 _ /ו״לע 94 י

 -׳״'׳׳-׳* / ז -׳?יי־(3/^■ ך ,,*/7׳^י:ך״;;

 י י . ^/״* י"ג ^

 לתוכה ןעמל הדעוה דובכ

 .ק ר נ ו ל פ

 !הכרבו םולש

 יתבותכ יפ לע חולשל םתלאוהש הניתשלפ ולגנא לש קנבה ידי לע י״אל 18.830 ךסה תא יתלבק
 תמדוקה הדעוה ירבח םע ץעיתהל יתיצרש ינפמ םויה דע םכל יתבתכ אל .בל ברקמ הז לע םכל הדומ ינאו
 םכינפל עיצהל הצור ינאו יתודרט בורמ ונדעוותנ אל ןיידע .הז םוכס שידקהל רשפא המל "לתוכה ןעמל"

 םא .לארשי םעל יברעמה לתוכה והמ :ראבתש תרבחמ לע םוככה אצויש םהינפל עיצאש רבדה תא
 .הדעוה ירבח לש םהיתובל לע םג רבדה לבקתי יאדו ךכל םימיכסמ םתא

 חולשמב ונל םתמרגש הבורמה חורה תרוק תא ירבח םשבו ימשב םכל עיבהל ןוכנל אצומ ינאו
 "םתורישע״ו הלמג ריע הניא ירה קסנולפו (תוטולזב) ןוגה םוכס הז ירה םכלש ףסכב .רכזנה םוכסה
 ףוכאל םתלוכי יחכונה םיתעה קוצבו וזכ ריעב םאו .ונל העודי םויכ תוינלופה הדשה ירעב םידוהיה לש

 ישדקל םכתומכ לשו םכלש שגרה תורע לעו בלה תומימח לע דיעמ הז ירה ,הזכ (ךרעל) ןוגה םוכס
 .הרדה לכב היחתל המק התוא הארנש דע ונבלמ ףוסת אלו חכשת אלש םדק ימיב ותלודג רכזל ,לארשי
 .םלוכ ונישדק לכו וננושל ,ונצראל םימיה לכ הז םכבבל היהו ןתי ימו בוטה םכשעמ לע ויהת םיכורב

 המלשה הלואגה תכרבב
 רנזיולק !ףסוי ר״ד רוספורפ

 (יוטאלפ ףסוי לש ותבותכ יפל חלשנ בתכמה)
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 י״אב קיזייא החמשל קסנולפמ הפשי יכדרממ בתכמ

 ו״סרת ךתולעהב ׳פ ׳ב םוי ,קסנולפ

 !םולש קיזייא החמש רמ בוטה ידידיל

 יתצפח) הדנגואל בורקב עוסנל ךתעדב שי יכ יתעדונ ךתשאל ןורחאה ךבתכמ תא יארקב
 אוצמל הוקמ ךנה קסנולפב הפו ,הסנרפל רוקמ םוש אצומ ךניא י״אב םש יכ (קסנולפל רמאל

 רהממ יננה ,הדנגואב םינפ הארתנ םרט ,הזה רבדה ללגבו ? ונינפ ומלכיו ושובי אל םאה ? חוירב
 בצמ ,המואמב הנתשנ אל ינידמה ונצרא בצמ .םייללכ םירבדב לחא יננה התעו .ךל בותכל
 הפמ םיבשו םירבועה לכ תא קדובו ,אבצ הנהמ דמוע ץיווארבישפב יכ קזחתנ דוע המחלמה
 איה הקידבה .םיכרדה לכ לע םיבצינ הלאכ תונחמ יכ בשוח יכנאו .אכהל םתהמו השראוול
 תואשמב ןילדומל וליבוי עסמ תדועת םהמע ןיאש םישנאה תא ,תובתב ,םיעסונה יסיכב ,לכב
 ,אנהכ הדוהי תיבב היזיוור התיה תוצח ירחא שמא יכ ,יל ורפס םויה .תעגמ םדיש םוקמ לכבו
 ואובי הזה ןושארה שופחה ירחא יכ יכונא בשוחו רוולוור ולצא ואצמו ןאמיינ םייח תיבבו
 ,םינותעה תאירקמ ,ינומכ חטב עדוי ךנה הקיטילופה בצמ תא .םרדסכ םירחא םישופח דוע
 ירסומ ןוחצנ ונלחנ יכ ,ידידי ,ךל עידוהל לכוא ונריע ד״ע .רתוהו יד ךל שי אלה ארקל יאנפו
 ונתוא ויה םיארימ יכ ףאו .חמצ דודב ,דחא ירבע רחבנב ונריעב םידוהיה לכ רוחבב לודג
 ונל בבס ןוחצנה םלוא .תומש ונב ושעי זא ,יקסבוקדור ר״דב רחבנ אל םא יכ ,םילותאקה
 םא םיבר םימי ראשי הזכ בצמ ,יתיאר ךבתכמב .ימינפה בירה ליבשב םיער םירבד םינויצה
 ידכ יכ ,ובשחב םלועה לכ העט םינש יפלא ךשמב .ורושאל ע״נ לצרה רבד תא ןיבהל וצפחי אל
 בושיה חילצי םא ,םש ובשיתי רשא םידדונ איבהל הנושארב ץוחנ ץרא הזיאב בושי תושעל
 םיבוט םיקוח קוחל ,לזרב תוליסמ תונבל ,םיכרדה תא ןקתל רני׳גניאה תא איבהל וליחתי זא קר
 ,רטראשט קר .ירמגל ךפהה תא .גישה הרואנהו השודקה ותגשהב ,הז ונרוד ןואג לבא .׳וכו
 חולשל ץפח לזרבה תוליסמ יללוסו רני׳גניאה תא .וימי לכ קעצ רטראשט םעפ דועו רטראשט
 ,הנורחאב ואובי רשא םידדונה דעב תויגעליווירפ םג ,םירשי םיקוח קוחלו הנושארב לארשי הצרא
 תובוט תוליסמו םיכרד ,םיבוט םיקוח ןיא םא ןודבאל ךלי וישעמ לשו בושי לש ןויסנ לכ יכ
 .יתרמא רשא אוה אלה ,תרחא םיארמ םלוע ימי ירבד יכ ,ידידי יל רמאת םאו .םדוקמ םינכומ
 ויהי בושיה ירבד זא ,ואובי םימיל םג ושעי הכ םאו ,םינש יפלא ךשמב העט םלועה לכ יכ
 םילשהל הצפח הניא היטרקורויבה יכ ,תובוט אל תודיתע םיאור היסורב הפ .םלועה דע םיעגי
 הצוח םפסכ תא םיכילומ ףסכה יליאמ םיבר םינותעה םיעידומש ומכ .עמודה תא ןפוא םושב
 המו ,םידוהיה דגנ הקזח היצאטיגא תושעל הרוחשה האמה ילעב שדחמ ולחה תובר םירעב .ץראל

 .עדוי םיקולא ׳ד ףוסה היהי

 תוארתהל שקבמה ,זאמ ןמאנה ךדידי יננהו .ךלצא רשא לכה ינעידות ילא ךבתכב יכ ,דוקא הוק
 ךתוא ךרבמהו לארשי־ץראב קר ךתא

 ,ןויצ תכרבב
 הפשי יכדרמ

 51• ןגסנולפ רפס
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 'יי״^׳ין ר^וך) ;ן/?//*

 ^יז )(^י. *(}ר^ ין*א] ^ 7^/ג

 ->חךץ ז^1< 4/0 4/2י

 א ךז^ן י״א^יא* ^יי-> ~׳ץ^ -יי^י־י^
 ,ץ^ ^(|>ג )^׳(? ^ויאי>

 1 !1׳י / ע\\ ר^׳י _/ ז< ! י\ / ע\ס0> {1 .1^1\ ר !־־^ ?•

 ^1•^/ יוןא1" $!':[ ר׳ו'״^״

 ה ■גו£1ן\ ^1*־■ '^/)י* ־/ץ'י^
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 רשע־דחא רעש

 ל ע
 ךיתומב
 ...ל ל ח



 הביבסהו קסנולפ ינבל ןורכז

 לארשי־ץרא תנגה לע ולפנש

 יצאנה ררוצה םע המחלמב

 לארשי תויממוק לע המחלמבו

 !םרכזל חצנ תליהת



 ומלוב קחצי־םייח

 ד״פרת תנשב קסנולפב דלונ ל״ז ןמלוב קחצי םייח
 ,הנש ליגב הצרא הלע .הדירפו והילא לאומש וירוהל
 דמ" תיתד היסנמיגב ךישמהו "וליב" ס״היב תא רמג
 -תיב חתפו ,םופדה עוצקמ תא ול שכר ןכמ רחאל .דדיר

 .וירוה תרזעב סופד
 .םינוש םימוחתב תונורשכב טלבתה ותודלימ דוע
 שמ אלש ידימתה ךויחה ףא לע ועבטמ יניצר היה
 ןאכש עדי יכ /׳אביקע ינב" ןוגראל ךייתשה .ויתפשמ
 ףתתשה םעפב םעפ ידמ .העדל ול םיבורק םירבח אצמי
 15 ליגב ותויהב .העונתה םעטמ םירויסבו תונחמב
 תומישמ ודיל ורסמנ דיימו הנגהה תורושל ףרטצנ

 .תונקיידבו תוריסמב ןאלממ היהש תויארחא
 ־תמחלמ הצרפ .קפואב תיארנ לארשי תואמצע
 הנגהל םיבדנתמה ינושאר ןיב אוה םייתו רורחשה
 האיציש התע םירפסמ ח״לבי וירבחו וידוקפ .הפקתהו
 יתלב היווח םהל הראשנ םייח לש ודוקיפב הלועפל
 הוונעב ,תוצירחו תויצולחכ וירבח ןיב טלבתה .תחכשנ
 דובכ ,הביח ויעדוימ לכ ול ושחר ןכל .ימינפ ןוחטבו

 .הצרעהו
 םיריעצל םג דובכ קלח ,היה םיסומינו תודימ שיא
 ךירדה הנגהב ותוריש ךשמב .תודע ילדבה אללו ונממ
 .ץראהו םעה תבהא תא םהב רידחהו םיבר םיכינח
 רצוקמ ,"ילוב" הביח םשב והוניכ הנגהה תוירושב

 .ןמלובמ
 בשומה לע ןגהל ארקנ רורחשה תמחלמ הפירחהשמ
 ףתתשה .םילשוריל תורייש יווילל ןכמ רחאלו ןמש־ןב
 םידקפמה דחאכ .איגה רעשבו לטסקה לע תוברקב
 זועב וידוקפ םע דהי "ילוב" םחלנ םירשכומהו םיריעצה
 ־הדשב םיגורה וא םיעוצפ ריאשה אל םלועמו הרובגבו
 חטשה תקירסב ידיחי וייח תא ןכיס םעפ אל .ברקה
 ויפתכ לע םאשנו םיעוצפל הרזע שיגהו שא רטמ תחת
 םדה ףטשמ םודא ולוכ היה םעפ אל .םיחטבמ םוקמל
 וניאו אלממ ותבוח תא אוה ךא .םיעוצפהמ וילע רגינש

 .עתרנ
 םינוש םידיקפת אלימ תומישמל תוירחא התואב

 תביטחמ םיריעצה םידקפמה דחאכו םורדה תיזחב
 ¬הש תוברקה לכב ותגולפ שארב "ילוב" דעצ "יתעבג"

 ןמלוב קחצי םייח

 הדמעו טלשמ רחא טלשמ .קלח םהב הלטנ וז הביט
 ¬קתהה תחא .ודוקיפב וילייח ידי לע ושבכנ הדמע רחא
 וננוחצנ תא ואיבהש רתויב תועירכמהו תוזעה תופ
 םויכ ,תאקילוח לע זעה ברקה היה וניאנוש לע יפוסה
 םייח לפנ הז ברקב .בגנבש םע־רבגל הכומסה ,ץלח
 ויחא־וירבחלו םילייחל הוויצ ולוק םדנ םרטבו "ילוב"

 ...!המידק ,המידק — קשנל
 דע-לג ומיקה הלא תוריסמו הרובג ישעמ ןורכזל
 יטלשממ דחא לע ןמלוב קחצי םייח לש ומש תא אשונה

 ."םייח" טלשמ אוה ,תאקילוח

 קחצי םייח לש האלפומה וייח תשרפ המת ךכ
 ,שעמ־יברו ןכות יאלמ ,םיססותו םיריעצ םייח .ןמלוב

 .הנידמלו המואל שדוק ויה רשא

 !ךורב ורכז יהי
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 ןמטוג יכדרמ

 לדגו קסנולפב 1924־ב דלונ .הגייפו ןורהא לש םנב

 תמחלמבו יממע רפס־תיב רמג .ןילופבש ןי׳צוחוסב

 והוריבעהו םהיתונחמל םינמרגה והובחס הינשה םלועה

 ¬תה הינמרג רוגימ ירחא .ותחפשממ דיחי דירש .ךרפב

 רבע תירבעה הדגירבה ילייח תרזעב .רבונה ריעב ררוג

 ¬תה ."דוב׳גו" הינאב הצרא ליפעה 1946־בו הילטיאל

 .תורגנב דבעו קחצי תלחנב בשיי

 לש "לארה" תביטחב תריש רורחשה־תמחלמב

 ־ב .ראדארה לע ברקב 1.6.1948־ב לפנ .ח״מלפה

 .םילשוריב לצרה־רהל רבעוה 17.11.1949

 ןמטוג יכדרמ

 ץיבקשורג ןרהא

 ¬פסב 14) א״פרת ירשתב ׳ב דלונ .הטיאו ביל ןב

 םידליה־ןגב רקיב .ןילופ תריב ,השראווב (1920 רבמט
 .ןיבור הקבר ׳בגה תלהנהב ,השראווב "תוברת" לש
 ־ןיע תעיבטבו ותוזירזב ,ויפואב ןייטצה ותודליב
 תומש תא ועדיש םינושארה ןמ היה םידליה ןיב .הדח
 -אפלא״ה לש תוא תרוצ דוע תעדל ילבמ ,ןגב םידליה לכ

 .(ןגה תלהנמ לש הנב ,ןיבור יזח — היה ינשה) .״אתיב
 םהילע רוזחל שרדו םירופיס עומשל בהא ומא יפמ

 .הפ-לעב םרפסל עדיש דע

 ותבהאו ותייטנ הטלבתנ רבכ שולש ןב ותויהב
 לכ ינפל דמוע היה םאה םע וילויטבו ,םירפסב אורקל
 .תונומת רפס ול תונקל הנממ שקיבו םירפס רחסמ־תיב

 ועקתשהו הצרא ותא דחי וירוה ולע שמח ליגב
 ס״היבבו ילאירה ס״היבב ךנחתהו דמל ,לדג ןאכ .הפיחב

 .הפיחב ןוינכטה י״עש יעוצקמה

 ,ינמז ןפואב וידומיל תא וקיספהב היה 16 ןבכ
 -יצפחב ההשו הרדחב היה .תיצוביק הרשכהל תאצל ידכ

 רבח היה ךליאו 1936 תנש לש תוערואמה ימימ .הב
 .הנגהבו הרימשב ליעפ ןפואב ףתתשהו "הנגה״ה

 הדבועה יפל ,ל״ז ןרהא לש ויפוא לע דומעל רשפא
 תירק תביבסב הרימשל תאצל ורות עיגהב .האבה
 המל" :ומא ול הריעה ,חספ לש רדסה־לילב ןיקצומ
 אוהו — ״?רדסה-לילב אקווד הרימשל תאצל תמכסה

 בא" ,רגובמ ידוהי םע ורות ףילחהש ,הל הנע ותוונעב
 תא ךורעלו תיבב ראשיהל רתוי יאכז אוהש ,םידליל

 ..."וידלילו ותחפשמל רדסה

 ;החונמ ול ןתנ אל ססותהו רעוסה ויפוא ,םלוא

 ¬שהלו דומלל ,תוארל ,םלוע־בחרמל תאצל ףאש אוה

 הלע ,אוה ודיצמו וירוה דצמ םיבר םיצמאמב .םלת
 ¬למה ץורפב .תירבה־תוצראל 1939 ינויב תאצל ודיב

 ¬לו הלכשהל ויתוינכות ולשכנ הינשה תימלועה המח

 .תומלתשה

 יאו המחלמה יאנת תמחמ וילע הרבע השק הפוקת
 ץראב שחרתמלו וירוה םולשל ותגאד .ץראב טקשה
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 ¬שהב אצמ אתרופ המחג .ויתוינכות תמשגה תא ובכיע

 ־תוצראב יצולחה רעונה לש םיירוביצה םייהב ותופתת
 ןמאתהו "ץולחה תווח״ב היה ףא םייוסמ ןמז .תירבה

 ."רפייפ" גוסמ סוטמב ,תוסיטב

 הלוע־רעונ לש הצובק ךירדמ היה םימיה םתואב
 עומשל ובהאש ,הצובקה ירבח לע בבחתה אוהו ,הינמרגמ
 ץראה לע וירופיס תאו תירבעה תדלומה יריש תא ויפמ

 .הניינבו

 םיצאנה ישעמ לע תודירחמה תועידיה ןמ עזעוזמ
 דודג דסוויי ובש עגרל הכיחו ,םקנ ףאש — הפוריאב
 תעדל חכונשכ .ילגנאה אבצב תידוהי הדיחי וא ירבע
 ,םשגתהלמ קוחר רבדה יכ הקירמאב "ץולחה" יגוחב
 ¬ישל םשרנו ,תירבה־תוצרא לש הפועתה־ליהל בדנתה •
 הנש ךשמב ."רוטרביל" ץיצפמב עלק לש ןכוסמה תור
 ¬צהב םרוקה תא םייסו ןומיאו םידומיל תפוקת רבע

 .תונייט

 אבצל ותוסייגתה ול התלע ,ילארשי חרזא ותויהב
 ,רתיהש ףא .םיבר םיצמאמבו םיישקב תירבה־תוצרא לש
 ףקותב תינקירמאה תוחרזאה תא לבקל תורשפא ול
 ־ץרא חרזאכ אבצב ראשיהל ותשירד לע דמע ,סויגה
 תולעל ונממ ענמי רבדהש ,הדבועה תורמל ,ילארשי

 .רתוי ההובג הגרדב

 אוהו — תירצונו הרז הביבסב היה דיחי ידוהי
 ־יאש תאו ץראה תא ריבסמ לש דיקפה החלצהב אלימ
 םהל היה אלש ,ולא םירז םיגוחב .תוימואלה וניתו!
 תעד ץיפה ,תינויצה העונתהו לארשי־ץראמ גשומ םוש|
 ,ומצעל םייוגה ןיב הביחו דובכ ררוע ,ונמעל הדהאו?

 ותונקיידבו האנה ותדימעב ,ותוגהנתהב .וצראלו ומעל
 םייוגה לצא ונמע ןרק תא םירה — תעמשמ ינינעב
 ןניא תולענ תודימש ובשח םה .םהיניב ברועמ היה?
 המגוד םהל הארהו ל״ז ןרהא אב הנהו — וניתולוגסמ

 .דובכ ררועמ ,עמשוממו ןקייד ,האג ילארשי לש

 ,הפוריאב המחלמה תריזל חלשנ רצק ןמז רובעכ

 .םירצמל דעו לארשי־ץראל בורק ויתוסיטב עיגהו
 דימ היה רבדה .ץראב םימעפ שולש רקיב ויתושפוחב
 ־יוא תופקתהב ףתתשה אוה .היליציסל השילפה רחאל
 הנושארה תיריואה הזגפהב םגו בידאה יסיסב לע תויר
 תא האר םיסוטמה תקהל תוחיגב .תיצאנה אמור לע
 ־יווא לש םירודכב םיגרהנו םינוריוואב םיפרשנ וירבח
 יולגש ףאו .םיחנצמב םצפקב םיינמרגה ברקה־ינור
 בלמ הגאד לכ ריסה ,ול יופצה לרוגה ול היה עודיו
 היהו תוקחוש םינפ דימת הארה ץראב ורקבבו ,וירוה

 ...זילע חור בצמב

 ץיבקשורג ןרהא

 בתכ תולודגה תויריואה תופקתהה ןמזמ ויבתכמב
 ,לזמ־רב ינא" :ףיסוהו ,דחא ,דחא ודבאש ,וירבח לע

 ..."ילזמ ינבזעי דחא םוי רשא דע ,יח ינדוע ,ליגרכ
 לא" :וירוהל בתכ ולפנ ינפל םיימוירבוי דועו
 לא םלוא ,תועידי ינממ לבקל וקיספתש ,ןכתי !וגאדת

 ..."אירבו יח ינא ,הגאד

 לש "רוטרביל״ה ףתתשה 1943 רבמבונב 18־ב
 תצצפהל הילגנאב סיסבה ןמ קהל־תחיגב ל״ז ןרהא
 תריב ,ולסוא די־לע 1^16161• ?161(1 ־ב תויאבצ תורטמ

 תא אלימש ירחא ,סיסבה לא הרזח וכרדב .היגברונ
 -יווא י״ע "רוטרביל״ה ףקתוה ,וילע הלטוהש המישמה
 ,ינופצה םיה לעמ יריווא ברק ותואב .םייצאנ ברק־ינור
 ןרהאש ץיצפמה קסרתה — הילגנא יפוחמ קחרה אל
 ־יצמאמ לכ .המיה תובהל זוחא לפנו ,וכותב היה ל״ז
 ל״ז ןרהא םגו ,הפסנ תווצה לכ — אושל ויה הלצהה

 .םירוביגב לפנ

 ינקירמאה אבצה .ולפונב טנ׳גרס תגרדב היה אוה
 .ותומ ירחא דובכ תוא ול קינעה
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 ונבול םהרבא

 (קסנולפ דילש ןי׳צוחוסמ) בקעי לש םרוכב םנב

 ¬וריב (1926 ינויב 1) ו״פרת ןויסב ט״יב דלונ .לחרו

 -רחא ,םילשוריב יממעה וכוניח תישאר תא לביק .םילש

 רפסה־תיב תא םייס הבו ביבא־לתל וירוה םע רבע ךכ
 רשכומו ץורח דימלת היה .םעה־דחא םש לע יממעה

 ול התיה ."הילצרה" היסנמיגה לש הידנפיטסב הכזו
 .קימעמו ןיבמ ,הקיסומ בבוח היהו תונמאל הקומע הקיז

 -בוט עפושו שפנ ליצא .וידידיו וירבח לע לבוקמו בוהא

 ליעפ היהו תירבעה הפועתה חותיפל ושפנ תא אשנ .בל
 ןמז רחאל ."הילצרה" היסנמיגה די־לעש הפועתל גוחב
 השענ ובש ,הפועתל ילארשי־יצראה בולקל ףרטצה
 רטונכ הנש תריש וידומיל תא םייסשכ .היאדל ךירדמ

 תא אלימש רחאל .תוליסמ ץוביקבו למע-לת ץוביקב
 ירבעה ןוינכטב הרוטקטיכרא דומלל ליחתה ותוריש־תנש

 קחצי

 ונבוד קחצי

 ¬לתה דחאל דימ והושע ונורשכו ותסיפת חוכ .הפיחב

 .ישילשה םרוקה תא םייס .ותקלחמב םינייוצמה םידימ

 חלשנו וידומילמ אצוה רורחשהדומהלמ הצרפשכ
 ¬ועפב ,הפיח שוביכב ףתתשה .עייסמ קשנ יכירדמ סרוקל

 תפצו וכע ישבוכ ןיב היה ,ךייש־א דלב דגנ לומגת תול
 — ריוואה־ליחל ותרבעהל הכח .ןינ׳ג תוברקב ףתתשהו

 היה (16.7.1948) ח״שת זומתב ׳ט םויב .ושפנ תאשמ
 -ליח .ןדריה רמשמ דילש ירוח םדרפב תיזחה תודמעב

 וישנא לע דקפ םהרבא .ותילוח תא ףיקה ירוסה ןוירשה
 וז הלועפב .עוצפ רבחב לפטל ראשנ ומצע אוהו תגסל
 הרובקל אבוה .לפנו םירוסה לש םיקנטה שאב עגפנ

 רבעוה 7.12.1950־ב .הניפ־שארב יאבצה תורבקה־תיבב
 .קחצי־תלחנל

 ונברד

 1913 ראורבפב 5־ב דלונ .קסנולפמ לחרו השמ לש םנב

 תודג לע וילע ורבע וירוענ תונש .ןילופבש קבאלצולווב
 .הרישע שפנ לעבו ןוסח םלעל היהו לדג םש ,לסכייוה

 חצנמ היה .טרופסה יפנע לכב טעמכ ןייטצה ותודליב
 לסכייוה תא ותוצחב וב ואגתהש וירבח םע םיקחשמה לע
 היה .םייוגה ירענ תא וירוחאמ קחרה ריאשמו ובחורל
 ¬ועמה ויכירדממו וריעב "ריעצה רמושה" ןק ידסייממ

 לכב םיברה ויכינח ורכז ןכמ־רחאל תובר םינש .םיל
 .הצרעהב וילע ורבידו םכירדמ קיציא תא ץראה תוצק

 ותכינח .דתיה ,ןילופב וטיגה תרוביג ,ןמטלא היסוס םג
 ,חינממ היהו ץראל הלע 1933 ראורבפב 5־ב .םהה םימיב

 תא ךכ־רחא םיקהו הדוהי־תלחנב ןכשש ץוביקל תודוסיה
 םידיקפתבו תוחילשב שמשמ היה םינש ךשמב .הבגנ
 ינינעל ושפנב רושק היה ךא ,ותיבל ץוחמ םייאבצ
 אצי ,השענה לכב ןיינעתה השפוחל אב היהשכו ,קשמה
 לכב יחו ,ותעד הוויח ,םירבחה ירבדל ןיזאה ,תודשל
 שפנ לעב .ותמדאב קבדו בושיה לש ותחימצ תא ובל

 ,רמא שיגרה רשא תא .תישפנה תומלשה שיא ,האירב

 ןיינעתה .ףוקזה ופוגכ — רשיו יולג .רבד םילעהל אלב
 ¬ומת תכרעהל םישדקומ ונמוי יפדמ םיברו רויצב דואמ

 ,עבטה לש ורשוע תא רויצב האר .ןנכות חותינלו תונ

 ףאו םילילצה םלוע תא םג בהא .ףונהו םייחה יפי תא
 ץראב ויתונש לכ טעמכ .היגולוכיספב ,םדאה שפנב הגה
 עדיה שיא ,ךירדמכ טלב הבש "הנגה״ל שדוק ויה
 הירוטסיהה דומיל לע דוקש ,רקוח ,ןנכתמ ,יאבצה
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 בתוכו םילודג םיאיבצמ־םימחול לש םהיתורוק ,תיאבצה
 תקצל עדי הלא ויתועידי לכבו ."תוכרעמ״ב םירמאמ
 םיבר םיכינח .התמדא לש הדוהימ ,ץראה לש החורמ
 .וירבח ינושארמ היהש ח״מלפבו "הנגה״ב קחצי דימעה
 אלל תוריסמה תא עטנ — םידקפמה — וידוקפ בלב
 ותודליב הטנ אל ומצע קחצי .דומלל ןוצרה תאו לובג
 השורד איהש הרכהל ועיגהב לבא ,הקיטמתמה דומילל
 תא קימעה — יאבצה םוחתב ויתועידי תמלשהל ול

 .וב קסעש עוצקמ לכב לכו .הז עדמב םג ויתועידי

 קחצי היה לארשי תואמצע לע הכרעמה חתפיה םע
 הדמע ותמזיו םימחולה תא הדדוע ותומד .הבגנ דקפמ
 ¬תה עבת אוה .רוצמה לש םישקה םימיב הבגנל הל
 ¬יבו םיטלקמ ,רשקו ןגמ תולעת תריפחל תצרמנ תוסייג

 לבקתמ יתלבכ םהה םימיב הארנש הדימ־הנקב םירוצ
 רשא תא קחצי עדי יכ לכה וחכונ ןכ־ירחא .תעדה לע
 זוכירב ושיגרה םירצמהשכ ,1948 יאמב 21 םויב .עבת
 ¬יתכב דמע קחצי .קשמה תא ץיצפהל ולחה ,הבגנב אבצ
 .םירוציבב הדובעה תשחה היה הרקיעש ,םויה־תדוקפ תב

 ,לע לא תטשומ ודישכ גרהנו הלעתה ךותל ץפק אוה
 .ביואה ינוריוואב תוריל הנורחאה ותדוקפ תא ותתב
 תפוקתב .תונב 3־ו השא חינה .הבגנב םויב וב רבקנ
 עצבמ ארקנ ומש לעו "באוי" םשב קחצי עדונ תרתחמה
 קאריע תרטשמ ."באוי עצבמ" — קוחרה םורדה רורחש
 השוביכ לע רשאו הבגנ יעגמ תצלפמ התיהש ,ןאדיוס־א
 לדגמ" :ומש לע איה ףא הארקנ — בר םד ךפשנ

 רכזל ,"רעסה ףורטב" רפסב ונתינ ורכזל םיפד ."באוי
 .וצוביק איצוהש ,הבגנ יללח

 רגיצנד לארשי

 ןושרג השמ ברה לש ונינ .קסנולפמ ידוחו עשוהי ןב

 שש ןב .ביבא־לתב 18.7.1931־ב דלונ .קסנולפמ ןהכ

 רפס־תיבב דמלו יממע רפס־תיב םייס .ויבאמ םתייתנ

 םידומילה תא םייסלו םידקהל ךרוצב שיגרה .רחסמל

 רמושה" רבח היה .דיקפכ דבע .ומאל דעסל תויהלו

 תוליעפ םשל .ובל לכ תא החקל העונתהו "ריעצה

 .ןוכנה וליגל לעמ םיתנשב וליג תא םשר הב הריתי

 תיבב רמש .זכורמ ןומיא רבע הנידמה תמקה םע

 .הבגנ תרשכהל אציו לארשי־הוקמ דיל טריפסל תשורח

 הגיסנה תעב לפנ .יתקלחמ שבוחכ שמישו ח״מלפל סנכנ

 ־תחונמל רבעוה .םינצינב רבקנ .3.6.1948־ב דודשאמ

 .31.8.1949־ב קחצי־תלחנב תורבקה־תיבב םימלוע

 רגיצנד לארשי

 ,רסנ־זליפ רפס
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 ומרסיז םהרבא

 ןמרסיז םהרבא

 רטסאנק באז ׳ר לש ודכנ .המחנו המלש לש םנב
 השראווב א״פרת בא־םחנמ ׳ו םויב דלונ .קסנולפמ
 תולחמ וילע ורבע תונושארה ויתונשב .ןילופ תריב
 תנוכשב וירוה תיבב לדג ךליאו ד״פרתמו תובר
 .אירבו ןוסח ריעצל היהו םילשוריבש םייח־רוקמ

 םתסנרפש ,וירוה לש השקה םויקה־תמחלמ הארמל
 לטנ ,הריעז תואלקחו הבילחל תורפ קשמ לע .דתיה
 הניגב הדובעה לועמ לודג קלח ותודליב דוע וילע
 םירומל שרדמה־תיבב וידומיל תא םג .רכו תפרבו
 ¬תהל ידכ ,ויתונורשכ תורמל ,עצמאב קיספה "יחרזמ"

 ,ץוח־תודובעבו ריעזה קשמב םירוהה תרזעל לילכ רסמ

 תומלתשהלו טרופסל שידקה יונפה ונמז טעמ תא .ןינבב

 םינותעהו וירוביח .תיללכ הלכשהבו תודהי ידומילב
 לע ודיעה תמצמוצמה ותרובח ליבשב ךרעש םיילותיהה
 תוקפתסהבו הוונעב יח .ןורשכו בל־בוט ,רומוה שוה
 ףא ,ןתופכל הסינ אל לבא ,תרוסמו הרות רמש ,טעומב
 םעה ןעמל ויתולועפבו ,םירחא לע ,והשלכ רובידב
 תונוש תופקשה ילעב םיריעצ תרובח םע גזמתה ץראהו
 תרכה ךותמ .םהיניבו וניבש לדבהה תא טילבהל אלב
 ךא ,ומצעל השפוח םלועמ לטנ אל םירוהה יפלכ ותבוח
 תומוהמ ץורפב .יונפ ןמז ול אצמ "הנגה״ב ותורישל
 אל ריעבש ידוהיה זכרמהמ תקחורמה ותנוכשבו ו״צרת
 "הנגה״ה תורישל ףרטצה ,קיפסמ רפסמב ןגמ־ישנא ויה

 םילעהל חילצה תילכשהו תינפוגה ותוחתפתהל תודוהו
 תדחוימה הרטשמב תורישל סנכיהלו יתימאה וליג תא
 ־בו תוריסמב ןייטצה .רתיהב קשנ תאשל לכויש ידכ
 1945־ב .םירגובמה דחאכ דיקפת לכ אלימו בל־ץמוא

 הז דומילב ןייטצה אוה ."הנושאר הרזע״ל םרוק םייס
 ־דהל ועיצה םיאפורהש ךכ ידכ דע תומישרה תכירעבו
 תועיבקב םייק .םיאבה םיסרוקל רזע־תרבוחכ ןסיפ
 תובר םד־תומורתב תושפנ תלצהו הנושאר הרזע תווצמ
 הרזע" תורישב םגו "םודא דוד ןגמ" לש םדה־קנבל
 ¬רא תולועפמ ועצפנש םיטירבהמ ףאו ,לעופב "הנושאר

 .ותרזע תא ענמ אל תרתחמה ינוג

 ¬רוקה ינייטצמל כ״מ םרוק .ר.שה ךרע ז״שת ץיקב

 תוברה ויתועידיב בשחתהב ךא ,םוי 21 ךרא סרוקה .םיס
 ־ובשב תופתתשהמ ררחוש תיבב הדובעל רקיה ונמזבו
 ךירדהל דעונ תוניחבב ןייטצהש רחאלו ,םינושארה םיע

 ־םי תביבסיב דחא םוי לש תזכורמ הכרדה ותגולפ תא
 ¬תה בושו רורחשה־תמחלמ הצרפ םייתניבש אלא ,חלמה

 דנע המכל יארחאכו שבוחכ הנוכשה תנגהל ולוכ רסמ
 ,הלילו םוי הרובגבו הנובתב וידיקפת תא אלימו ןגמ־תוד

 לע תופקתהה תחאב .החונמו הניש ילבו לכוא ילב ףא
 הדמעל םישנא ינש םע אצי הפאפצ־תיב דצמ הנוכשה
 םשמ וחרב םינשהש ירחאו ,ביואה תארקל תינוציק
 עצפנש דע םיפיקתמל שא בישהו ודבל םהרבא ראשנ
 ,תרחמה םויב תמ םשו םילוחה־תיבל סנכוה .ושארב

 ־רה לע רבקנ תרחמל .(8.1.1948) ח״שת תבטב ו״כב
 .םילשוריב םיתיזה
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 ינקזח יגח

 דלונ .קסנולפמ (ינ׳צומ) ינקזח הרשו השמ ןב
 לדג .ביבא־לת דילש בוכורוב תנוכשב 1933 תנשב
 ש״ע רפסה־תיבבו ןגב דמל — ךנחתנ ובו םוקמב
 םיאפורה תצע יפלו הלח שמח ןב ותויהב .ןוסלנצכ
 תא ףילחהל ,קסנולפל 1939 תנשב ותא ומא העסנ

 .ריואח

 םאה העסנ ,1939 רבמטפסב המחלמה הצרפשכ
 רוזחל ולכוי ךרד וזיאב קודבל ידכ ,השראוול דימ
 השבכנ םייתניב .קסנולפב ראשנ יגח וליאו ,ץראל
 ,השראווב העוקת הראשנ איהו םינמרגה ידיב קסנולפ

 קסנולפ ינב םע דחי .וזמ הז ןבהו םאה וקתינ ךכו
 .המחלמה לש תונושארה תועווזה ןטקה דליה לע ורבע
 ¬תמל רע היהש ןוויכמ ,הברה לבס ,דואמ שגרתה אוה

 ינב םירגובמה לע דיבכה אלו ןובנ היה לבא ,שחר
 .החפשמה

 ¬בוכה ינרפצמ ץלחיהל םאה החילצה םנ ךרדב קר
 דליה ,םינש ורבע .ץראל יגח םע עיגהלו םיצאנה םיש
 לעב .םידומילב רשכומו ןובנו חקיפ ,רענ השענו לדג
 וידומיל םייסשמ .םיריש בותכל הברהו היה תיטויפ שפנ

 ."הילצרה" היסנמיגב דומלל םנכנ יממעה ס״היבב

 ,םיברעה םע תויושגנתהה ץראב וליחתה םייתניב
 ,תידוהיה הנידמה תמקה לע ם״וא תטלחה רחאל דימ

 אל התיה ,ופיל ךומסב הנכשש ,"הילצרה" היסנמיגו
 םירודכו ופי רבעמ הילא הנווכש שאל הרטמ םעפ
 ויה ,םידימלתה ראש לכ םע ,יגח .הרצחב וללותשה
 באוכ היה שיגרהו ךרה ובלו םיטלקמל סנכיהל םירהממ
 — ובל שחר רשאל יוטיב ןתנ אוה .םירזגל ערקנו
 רבכ זא .14 ןב רענ םבתכש ןימאהל השקש םירישב
 ובכשב םג .ףוסבל ותוא העירכה רשא הלחמה וב הנניק

 ינקזח יגח

 ,םיריש הברה בתכ ןוסניליב םילוחה תיבב יוד שרע לע

 .דועו "הלעמב״ב ומסרפתנש םידחא םהמ
 תזרכה ירחא םידחא תועובש ,ח״שת רייאב ט״כב

 •הרוהטה ותמשנ תא איצוה ,תואמצעה

 .ה״בצנת
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 *ולח ןרהא השמ

 ףלח ןרהא השמ

 .הדורו עשוהי וירוהל 1916 תנשב קסנולפב דלונ

 היהש ,ויבא לש רפסה תיבב לביק וידומילו וכוניח
 .קסנולפב ךוניחל זכרמה

 ¬או תירבעה תוברתה חור תא גפס ויבא תארשהב

 ,ץראה ינוב לא ףרטצהל ההימכ אלמ .לארשי ץרא תבה

 הילעל ויתונכה ידכ ךותו תיצולחה העונתל וכרד אצמ
 ירבע ךוניחב קסעו תיצולחה העונתב םג ליעפ היה

 .ןילופ תורייעב יצולח רעונ יגוח ךותב

 ,הצרא אוה םג הלע ,1935 תנשב וירוה תיילע רחאל

 לש םידבועה רבח ןיב ומוקמ תא אצמ ביבא לתבו
 ¬ולח תודובעבו םישיבכ תלילסב דבע .ינלבקה דרשמה

 .תורחא תויצ

 בושיה תודסומשכ ,הינשה םלועה תמחלמ ימיב
 המחלמל תובציתהו יטירבה אבצל תובדנתה לע וזירכה
 םיגהנה דודגל וכרד תא ןרהא אצמ ,יצאנה ררוצה םע
 ולעפ הבש תיזחב ,בולו םירצמ תוביבסב זא תרישש
 ומולש לע םג ומייא רשא למור לש םייצאנה תונחמה

 .ץראב בושיה לש ומויקו

 ותיב וינבלו המחלמה םויסל הוויק ףלח ןרהא השמ
 ותינוכמ םע הלע רבדמה יכרדמ דחאב ךא ,תדלומב
 ¬ותכ הלח ףאו םירומח םיעצפ עצפנ ,ביואה שקומ לע

 ץראל רבעוה ותשקב יפל .השק הלחמב עוזעזה ןמ האצ
 םילשוריב "םילוח רוקיב" םילוחה תיבב .יאופר לופיטל
 לולא ב״י םויב רטפנש דע ותלחמ םע המ ןמז קבאנ

 .(4.9.1941) א״שת

 תא םלבאב חינה .םיתיזה רהב הרובקל אבוה אוה
 דעוה םעטמ רוזמ .א והודיפסה .תוחאו ,ותנמלא ,וירוה
 .לייחה ןעמל יצראה דעוה םעטמ ןייטשניו ר״דו ימואלה

 ,םעב םיריעצה יבוטל ינייפואה ןמ היה ותומו וייח ךרדב

 .יוויצו העיבת לכ םייקל םתבהא חוכב וכלהש

 !ךורב ורכז אהי
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 (תיפי־המ) בואט יבצ

 ןי׳צוחוסג 1920 תנשב דלונ .הכרבו קחצי לש םנב

 אב .ועוצקמ יפל םיפדמ .ןילופב רשא קסנולפ דילש

 תובורמ תואלת .ינלופה אבצה םע 1942 תנשב ץראל

 רבחל היה ץראל ואוב םע .תדלומל ועיגה דע וילע ורבע

 ¬ועפב ףתתשה רורחשה־תמחלמ ץורפב ."הנגה״ב ליעפ

 ןיב היה .ביבא־לת תולובגב "הנגה״ה לש תובר תול

 הנגהה אבצ םוק םע .המלס םיערופה רפכל םיצרופה

 ףתתשה םש .לילגל חלשנו אלמ סויג סייגתה לארשיל

 .םיבר תוברקב

 אבוהו 10.7.1948־ב הלוטמ דיל תאזיזעב ברקב לפנ

 .קחצי־תלחנל רבעוה 25.1.1951־ב .יח־לתב הרובקל

 בואמ יבצ
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 ןהכ םהרבא
 ("קימהרבא.)

 ןהכ םהרבא

 ןהכ השמ ׳ר לש ודכנ .הקברו ירוא לש םנב

 ¬וריב (8.1.1930) ץ״רת תבטב ׳ח םויב דלונ .קסנולפמ

 דמל .ויבאמ םתיתנ יצחו שולש ןב .וירוהל דיחי .םילש

 ¬בעה היסנמיגה תא םייסו הפיחב ילאירה רפסה תיבב

 ידומיל רחא ךשמנו היה רפס בהוא .םילשוריב תיר

 .הקיסומל תשרופמ היטנ וב הרכינ ותודלי רחשמ .עבטה

 ימיב דוע .רנכ אהיש ול אבינ והרומו רוניכב הפי ןגינ

 תרשכהל אצי ."הנגה״ל ףרטצה היסנמיגב וידומיל

 םוקמה אוה ח״מלפה" .ח״מלפל ףרטצהו הנפדב םיפוצה

 רשאכו .תובהלתהב רמוא היה — ״רתויב יל םיאתמה

 אוהש ,הז תורישב תוכורכה תונכסה לע והודימעה

 אלו תונעטל עמשנ אל ,דיחי־ןבכ ונממ ענמיהל לוכי

 זקות לכב שרד ןייטצמ עלקכ .ויתויוכזמ תונהיל םיכסה

 ומאל רמא — ״תרחא ךרד ןיא״ .תיברק הדיחיל ופרצל

 רוצמה ימיב .ליעפה תורישל ותכלבו הנממ ודרפיהב

 השפוחה־ימיל ןוריוואב םשל עיגהל חילצה םילשורי לע

 ותדיחיל ותריזח רשאכ דואמ ול הרח ךא ,םירופסה

 ¬תהב לפנ 20.4.1948־ב .ישוקב ול התלע לילגב רשא

 םינלבח תגולפ לע עלקמב ותופחב עשוי־יבנ לע הפק

 רבקב רבקנ 20.5.1948־ב .ירזכא ברק ירחא םיגוסנ

 .עשוי־יבנב םיחא

 איבל לעבורי

 .דורח־ןיע ינושארמ ,לחרו המלש לש םרוכב םנב

 ךוניחה יבלש לכ תא רבעו ד״פרת זומתב ׳י םויב דלונ
 םע דחי ומאמ םתייתנ תישישה ותנשב .דורח־ןיעב
 בל־רשי ,עונצו וינע .ונממ ןטקה ללה ויחאו ותוחא
 .םיעגופ םניאו םיעגפנה ןמ היה םידליה תרבחב .םימתו

 םינינעב ךא ,ועבטמ ןקתש .וברקב ושפנ תודוס רמוש
 הבחרהבו תוידוסיב ותעד תא ריבסהל עדי םיישעמ
 ¬יאב ,רעונהו םידליה תרבחב תומישמה לכבו ,השורדה

 הליג ,הדובעבו רויסב ,דומיל־ילויטבו ע״נדגה ינומ
 הטונ היה הביתכב םג .וילע לטומל תוריסמו תוירחא
 תא רפסל והואיבה תודחוימ תוביסנ ךאו ,ינינע םוצמצל
 ¬תהש ,ויבאל םיבתכמב םיגיגה עיבהלו וייח תוערואמ

 םיבתכמב ךכ־רחאו ,הינשה םלועה־תמחלמב אבצל בדנ
 .הדגירבב אוה־ותוריש תומוקממ ויחאלו וילא חלשש

 וב ךירדהו ףנעב החמתה ,רידב הדובעל סנכוה קשמב
 םא ,תדדועמו תידוסי תיעוצקמ הכרדה ונממ םיריעצ
 ינאש ומכ" — לבא .וילע הביבח התיה אל וז הדובע יכ
 — הב הצור וניא רחא רבח םג ,תאז הדובעב הצור אל

 ילע יתלביקו !רידב דובעל ףוס־ףוס חרכומ והשימו
 התא" :בתכמ ותוא ףוסבו .ויבאל בתכ — ״ןידה תא
 הפיסא ירחא ."תמאב ינאש הממ בוט רתוי יתוא האור
 םא" :בתכ הלוגב הדמשהה יללח רכזל קשמב תרעוס
 הלודג רתוי הברה היהת ןויגהב המקנ זא ,םוקנל םיצור
 ךא ,הדגירבל בדנתהל קקותשה ."תוצרפתהב רשאמ
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 ילע ואיצוה םיישדחש רחאמ" השרי אל קשמהש ששה
 תאז לכב .(קשנל םיכירדמ םרוקב) ../דהשמ דומלל ףסכ
 םירצמבו ןיפירצב ןמאתה .1944 ףוסב סייגתהל השרוה
 ¬ירבה םע ועסמב .תוברקה םויס ירחא הילטיאל עיגהו

 תפרצלו הלפשה תוצראל הינמרגו הירטסוא ךרד הדג
 אל .הטילפה תיראשל הרזעב ףתתשהל דוע קיפסה
 .ונושלו ושפנ תרהט לע רמשו יניטקרסקה רההמ עפשוה
 דסמ תולובג ךותב רמש לכה ךא ,תונהיל ,זולעל עדי"
 הגרח החישהשכ ךא" .וירבחמ דחא בתוכ — ״םימיי
 ףתתשהל ףיסוה אלו קתתשמ היה ול היוצרה תרגסמהמ
 ףונב ויניע תא ןיזהלו םלצל הברה תומוקמה לכב ."הב
 ןורטלב רצענש רבח לע ול עדונשכ .יאלקח יווהב דוחיבו
 הפ תבשל דואמ השק" :בתכ ,םיליפעמ תחרבה ללגב

 ."וז הפוקתב (םיטירבה תא) םתוא תרשלו ץראל־ץוהב

 הנממ הפי ביבא־לת" ,ותעדל .רתויב לעפתה אל םיראפמ
 םא !הפוריא תא תוארל ילב דואמ בוט תויחל רשפאו
 רמולו ותוא םחנל טקשב רשפא — ונב אנקמה והשימ שי
 אוה אבצה" יכ הנקסמל עיגה ."אנקל המ לע ול ןיאש
 ליחתמ ינא וישכע קר !רתויב בוטה םייחל רפס־תיב

 ."תדלומ יהמו תיב הז המ שיגרהל
 ־דהל רסמתהו םדרפב הדובעל דעונ התיבה רזחשכ
 ־תריחבל תורגא תביתכב הברה בושו .ש״יחב כ״מב הכר

 רתויו רתוי ותוא הקיסעה "הגגה״ב ותדובע ךא ,ובל
 ישדחב רתוי דועו ,ם״וא תערכה ינפל תוחיתמה רובג םע
 הפוריאב ותורישמ תונורכז ותולעהב .הירחאלש ףרוחה
 — לודג אבצ ונל םוקי םא״ :הרימשב וירבחל רמוא היה
 קפתסהל חרכוה העש יפל ךא /׳ןוירשה־ליחל ךלא
 הנגהבו םימרכבו תודשב םידבועה תחטבהב ,עלקמב
 תרזעל שח ,הז תוריש אלימ תע ,19.3.1948 םויב .תיללכ
 לעמ םיברעה לש הדרטהה־תדמע תא רעבל וסינש וירבח
 ביוא רודכמ עגפנ אוה .(ויערז) םיערז דיל עובלגה
 "קוחה םשב" ברקה תא וקיספהש ,םילגנאה םילייחהו
 ריעב הרובקל אבוה םויב וב .התיבה ותיוג תא ואיבה
 ריע קשמ איצוהש "םינב" רפסב הלעוה ורכז .דורח

 .ויללח רכזל דורח

 לעבורי לש בתכמ ךותמ
4.8.45 

 !בר םולש
 תולועפ — תוסירהה תא יתיאר הינמרגב-
 רסיו הפי הדובע וז התיה .תירבה־תונב לש ריוואה ליח

 איבל לעבורי

 ידיחיה ,םלשה תיבה ןהב תוצצפומ םירע ונרבע .תיד
 תוממותשהב ונב ולכתסה םיבשותה .הייסנכה — רתונש
 הארמל ןימאהל ולכי אל םהש םשורה יל היה ,הבר
 הרקממ !םידוהי םילייחו ,םלועב םידוהי שי דוע :םהיניע
 ףנפנ ןטק ינמרג דלי :הברה יתדמל יתיארש דדוב דחא
 השפת דימ ומא .וינפ לע ונרבעשכ ,םולשל ודי ונל
 םיענ היה ביואה ץראב תאז העיסנבו .הדרח ךותמ ודיב
 םידוהי םיטילפ ךרדב ונשגפ .םידידיב שוגפל דואמ

 .דואמ תיבבל התיה השיגפה .םיבר

 הדרי וליאכ הפו .תפרצל ונסנכנו הינמרג תא ונרבע
 בהוא תאז לכב ,הארנה יפכ ,םדאה .בלה ןמ הקעומ
 תבשל ;םיאנוש ןיב דימת תויחל ול השקו תודידי
 אל ,היסולכואה םע הלמ ףילחהל אלו הקיתשב םהיניב

 םהב םוקנל אל ףאו םולשל די ףנפנל
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 איבל ללה

 איבל ללה

 דלונ .דורח־ןיע ינושארמ ,לחרו המלש לש םנב
 עברו הנש ןבו דורח־ןיעב ט״פרת בא־םחנמב ב״יב
 ןמל ,ץוביקבש ךוניחה יבלש לכ תא רבע .ומאמ םתייתנ
 .17־ה ותנשב ןוכיתה םרוקה םויסל דעו תוקוניתה־תיב

 ךא ,םידומילה תא בהא אל .בבושו זילע ,אירב דלי היה
 לע דוקשל אלב םירועישה תא עדי ותסיפת תולקב
 ןייולימ לע דקשו הדובעב תובוח ומצע לע לטנ .םתנכה
 ןכומ היה םישישקלו םישלחל .תופייעהו םיישקה תורמל
 הביח לש הנידע הרוצב ,םאשמבו םתדובעב רוזעל
 ¬גרב עוגפל הלולעה חוכ־תופידע טילבהל אלש ,תירבח

 לע ןגהל דימת ץא ןוסחו ץימא'.םירזענה לש םהיתוש
 .לכל הרזע שיגהל ךורדו ןוכנ היהו ונממ םינטק םידלי

 ¬ושארה ןיב היה םימב םג .ויפנע תיברמ לע טרופס בהא

 תוימוקמ היחשדחויורחתב םיאנ םיגשיהל עיגהו םינ
 ־תמחלמב אבצל שישק ליגב ויבא בדנתהב .תוירוזאו
 ,ךכ־רחאו ,* םיבתכמ וילא בותכל הברה הינשה םלועה

 ותורישמ ויבאל — ףוסבו ,ובבל תרענל ,18—16 ליגב
 ורכזל רואל ואצוהש ,הלא םיבתכמל תודוה .ל״הצב

 ומלועל בנשא חתפנ ,דורח־ןיע קשמ ידי-לע דחוימ רפסב
 םואל ,םדא יכרע תרודח ,דתיה ושפנ .רענה לש ינחורה
 םירקיע לש תומכסומ ירחא ןמא תרימאכ אל ךא ,דמעמו
 תונויגהל תונקסמכ אלא ,לדגו יח הבש הרבחב םילבוקמ
 ךסח אל אוה .תימצעה הבשחמה ךרדב םהילא עיגהש
 תתירכ :ןוגכ ,ויניעב ורשי אלש תועפותמ ותרקיב תא
 חור תמיגפ ,(םיצעה ריחמ) ףסכ תגשה ןעמל השרוח
 תועיסה ןיב תוגלפתהה תסיסת תעשב ץוביקב תורבחה
 שיא ,בנג תריסמ וא ,לארשי־ץרא ילעופ תגלפמבש
 ־לע ץמאמ תושעל תחת ,הרטשמל ,הטילפה תיראש
 וריזחהלו תועווזה תובקע תא ושפנמ תוחמל ידכ ישונא
 .םויב תועש 11 םיריכש םילעופ תדבעה וא ,בטומל

 סוטיט תשק הארמלש רענה בתכ אמורל ויבאל ובתכמב
 חכונל תימואל הוואג ,אברדא ,אלא ,הלפשה שיגרהל ןיא
 המצעמה ליח דגנ ודמעש לארשי ירוביגל ןורכז־תבצמ
 לע בבחתנ תובבלמה ויתודימב .םלועב רתויב הרידאה
 ץוביקב וכנחתנש ברע תלוג ידלי לע ףאו ויעדוי לכ
 חיכש היהש ,תרוסמ יכרעב לוזלזל דוגינב .ותכרדהבו
 יכרעל הרקוה ישגרב סחייתה ,ימוקמה רוביצב לבוקמו
 תא בביח .םינקזה םירוהה רוביצב ורמתשנש תרוסמה
 הגצה תוארל םיקוחר תומוקמל ףא עסנו המבה תונמא
 ,תיזכרמ תוישיאכ עדונ ימוקמה רעונה ברקב םג .הבוט

 ¬ומיל םויס ירחא. .תויתרבחו תויתוברת תולועפל ררוע

 תומלתשהל הנש יצחל תאצל ול ועיצה רפסה־תיבב ויד
 אל דוע לכ" :בישה אוה ךא י״אפמ לש ןוירנימסב
 אל ,םיתנש ךשמב תוחפל ,קשמב העובק הדובעל סנכא
 ,ךשמנ אל עבטה בבוחכ ."תפסונ תומלתשה םושל אצא

 עובק ףנעכ ול רחב אלא ,תנכוממה תואלקחל ,וירבחכ
 .םיאנ םיגשיהל הב עיגהו תיבה־תניגבש הדובעה תא

 ¬רעה לע.הפקתהב ותתיכ םע ףתתשה 19.3.1948־ב

 .קמעב הרובחתה תא ודירטהו עובלגה לע ורצבתהש םיב

 רוכבה ויחא לפנו םחלנ ,ינשה דצהמ ,תרחא התיכב
 לא דימ רזחו ויחא תיוג תא תוארל דרי ללה .לעבורי
 תושר קשמהמ שרד הזה ברקהמ ובוש ירחא .הכרעמה
 םינוידב וכיראהשכ .תקהבומ תיברק הדיחיל סייגתהל
 םהב דשח.,ףנעב תפסונ תוירחא וילע וליטה םייתניבו
 ושרה ףוסבל .ח״מלפה לא חורבל רמאו ובכעל םיצורש
 ךכ־רחא ובכעל ,דתיה תינכותהו כ״מ סרוקל תכלל ול
 קורעל "םמז" ךכל וששחב .רעונה ןומיא דיקפתב קשמב
 תיקוח ךרדב חלשנ ותחמשל ךא ,תיזחה לא סרוקהמ
 ,םורדה לא וכרדב .םורדה תיזחל םיפי׳גב ודנמוק־תדיחיל

 .תכרעמה — אבה דומעב םיבתכמה דחא האר *
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 המכ ירחא ובבלדורענ תא שדחמ אצמ ,הרצק השיגפב
 ¬ובתב םתוא האר בגנה יבחרמב וכלהתהב .קותינ ישדוח

 תובשיתהו היחמ יבחרמכ אירבה יאלקחה ושוחבו ותנ
 תורייש יווילב דיקפתל חלשנ אוה .לארשי ינומהל דיתעב
 יפל .הנושארה הגופהל ינשה םויב םורד־רפכל הקפסא
 ינפל ררבל היה ךירצ וז הרייש חולישל םדקש ןויסנה

 תעד .וז ךרד לע םג תולח הגופהה תוארוה םא התאצ
 םויה רואל הריישה תאצבו ,תילילש התיה םירצמה
 .הירי־תונוכמו םיחתות שאב הילע וחתפ רפכהמ הרזחב
 יאופר לופיטל רפכה לא רזחוה ,ללה עצפנ וז הלועפב
 םויב .14.6.1948־ב — ויעצפמ תמ רפסמ תועש רובעכו

 .דורח־ויעב הרובקל רבעוה ותומל הנשה

 ללה לש בתכמ ךותמ

22.1.44 

 !אבא ,ךל בר םולש

 ינש — בל תמושתל יוארה ערואמ ץראב עריא
 ועיגה ,השראו וטיגמ ,הינלופמ וטלמנש םידוהי םירבח
 יתארק קר ינא .ץוביקה־תדיעו לש ץרחאה םויב ץראל
 הדיעוה םלואל ואבש העשב הזה דמעמה לע ןותעב
 וזיא .םהילע ורבע רשא העווזה־תוערואממ ורפיסו
 .ןילופ תואטיגב םידוהיה וארה דוכילו תונמאנ ,הרובג
 ינפמ ,וטיגב ראשנ ,ומצע תא ליצהל לוכי היהש ידוהי
 ומכ .וללגב םירחא המכ וגרהיי חרבי םא יכ עדיש
 ןיב ,םיפורשה םיתבה תואושמ לעמש םירפסמ םה ןכ
 דבק הנורחאה ןתמחלמ תא תומחול דוע ,וטיגה ילית
 תומת" :תבבודמ םתפשו ,םוקנל םיצורה םידוהי תוצ
 םילצומ םידוא ,הלא ברח יטילפ ."םיתשלפ םע ישפנ
 ךותמ ועמשש םירפסמ ונילא עיגהל וחילצהש ,הלא
 :הנבל הארוק םאו ,״הווקתה״ תריש תא תוומה תונורק

 יקרפ אל םאה — רעשמו בשוח ינאו ,״!יהת המקב״
 אלש בוט ז חבטל םילבומה םידוהיה םתוא ורש םיליהת

 לוכי דוע הז !חבטל ונירוחב ולבוה תויתפ תוישכ
 לבא ,״!םקנ״ :קעוצ וליאכו בשוח ינא עגר .תצק םחנל

 דלי תמקנ ,תאזכ המקנ" :קילאיבב רכזנ ינא והנשמב
 תובברו יפלא לש םמד תמקנו ,"ןטשה ארב אל דוע ,ןטק

 .ארבי אל םג — םינטק םידלי

 תא יתעדי אל העווזה ירופיס תא יתארקש רחא
 ¬טצה .יתבשחממ ריעז קר ךינפל יתילעה התע ...ישפנ
 ףא ,תצק םוקנל לוכי ינניאו * ךמוקמב ינניאש יתרע
 הז היה תצק ,ןפוא לכב .המקנ אהת אל וזש יפ לע
 לזמו ילזמ לזמתה הנה :םימעפל בשוח ינא .ילע לקמ
 ןה המו תולג לוע ונעדי אלו ץראב הפ ונדלונו ירבח
 רבד םוש םישוע ונניא עודמ לבא ,תופידרו תורצ
 ליצהל לוכי היה ,לודג םג םאו ,ןטק ץמאמ ירה ך םנעמל
 .אטילמו ןילופמ םגו ,ןקלבה תוצרא לכמ םיחא תובבר

 ידלי ,ונא םגו ?הזה ץמאמה תא םישוע ונניא עודמו
 תא םיחירטמ ונניא ,םיצוביקב דוחיבו ,רפסה־תיב
 םאו .םנעמל םיפסכ חיורהל רבגומ ץמאמ הזיאל ונמצע
 םגו השעמה םירוויחו םילד ירה ,והשמ ונישע םג

 -.המורתה

 .יצחו הרשע־עברא ןבכ ותויהב ללה בתכ הז בתכמ *
 ןיב ,ץראל־ץוחב זא היהש ,איבל המלש ויבאל ,דורזז־ןיעמ

 .יטירבה אבצה תורוש
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 יקסנזל הנשוש

 יקסנזל הנשוש

 ימדב החצרנ .ןילופבש קסנולפ תדילי ,קחצי תב

 לולא ׳הב ,1936 תוערואמב םייברע םיחצרמ ידיב ,הימי

 .תירבעה הדובעה רמשמ לע הדמעב ,ו״צרת

 התחפשמ ינב םע ץראל האוב רחאל םישדח 8 קר

 .םיביבא 17 תב קר איהו הלוע יבב ידיב הלפנ ,הצרא

 הכ רשא ץראה ריוא תא םושנל הקיפסה אל ףא

 ,הייח תא תונבל הפאש הב רשאו ,הבהא

 ץראב תויחל התכזש וז הרצק הפוקתב םג םלוא

 הדובעה שוביכל לועפלו הנימב םכש תוטהל הקיפסה

 .תירבעה

 ¬שמל הרוסמו הונעו העונצ ,הארמ תפי התיה איה

 ,םינורחאה היעגר דע הירבחל התיה הנמאנ •התחפ

 ייח תא הליצהב םיריעצה הייח תא הבירקה רשאכ

 .התלוז

 ורישמ זורח םנורכזב הלוע היה הירבח הואר תע לכ

 אלמ תודליה לט / ,דוע דער החצמ ילע״ :רואינש לש

 ."דוה

 !אעראב ילבד ארפוש יאהל יו



 419 הדוגישס םייח / ...ללוד ךיתומב לע

 הדוגישפ םייח

 תנשב ןילופבש קסנולפב דלונ .האלו רכששי ןב

 ןאכו וירוה םע הצרא הלע וייחל 11דו תנשב .1913

 היה .יביבא־לתה רעונה ןיב לדגו ןוכית ס״יב םייס

 קסוע ,הביבסה ילייט ןיב ןושאר .ססותו ןנער ,דמח רוחב

 ¬על לבקתנ 17־ה ותנשב .םיב היחשבו ןוקריה לע טישב

 רבע ןכ ירחא .טחוש לארשי ןידה־ךרוע לצא הדוב

 ומאנ היה .ץיבויעשי ןידה־דרוע לצא ריכזמכ דובעל

 ,הדובעל וירבח לע — לכה לע בוהאו ותדובעל רוסמו ול

 .םידוהיו םיברע ,וירכמו וידידי לע

 םימדה תומוהמ ץורפב ,ו״צרת לירפאב דחא םויב

 לגרל ופיב ובאט יתלשממה דסומל וכרדב היהשכ ,ופיב

 .םיחצרמ ידיב גרהנ — ותדובע

 !דורב ורכז יהי .ותומב היה שולשו םירשע ןב

 זודוגישפ םייח
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 ןייטשניבור תהקי

 ןייטשניבור תהקי

 ¬סוק) לאיתוקי לש ודכנ .הינהו ,דמלש לש םנב
 1917 רבמבונב 19־ב דלונ .קסנולפמ ץיבוקבל (ןמ

 רפסהדויבב דמל .זירזו אירב דלי היה .ל״למ רפכב
 דרשכבו הריהמה ותסיפתב טלבתה ובש ,םידבוע ידליל
 תורטונל סייגתה 15 ןבכ .רפכה ייח תא בהא .ויתונ
 •הלוטיב דע םייתנשכ וז הביטחב תרישו ףוחה־רמשמב
 ףתתשהו ח״מלפל סייגתה ,17 ןב ותויהב ,1944 תנשב
 ץוציפב ,הילעה תכרעמב םג ףתתשה .ויתולועפב
 ¬תה .היליקלק דיל תבכרה־יספו הגלוא־תעבג תרטשמ
 וניעב טלבתהו קמעה־רמשמב םירייסה תקלחמב ןמא
 ¬צה קשמב הדובעב .םיקחרמל הכילה רשוכבו הדחה
 תכאלמ תא הרהמ דע דמל ףאו טסירוטקרטכ ןייט
 אשנ ,וקשמל רזח םיתנש לש תוריש רחאל .הינבה
 1947 ףוסב ארקנש דע ,תיב ומצעל םיקהל לחהו השא
 םחול דודגל ףרוצ .ח״מלפב ליעפ תורישל הברזרהמ
 הנורחאה הריישב ףתתשהו הדלוחב היה וסיסבש

 .םילשוריל
 — עייסמה קשנה ישנא וחקלנ 1948 ינויב 9 םויב
 עצבמב ןורטל יטלשמ לע תורעתסהל — תהקי םהיניבו
 עוצפ ראשנ ,םייחב ורתונש םימחולה וגוסנשכ ."יבכמ"
 י״שת ןושחרמב ה״כ םויב .ויעצפמ תמו ברקה־הדשב
 ¬וריב לצרה־רהב םימלוע־תחונמל רבעוה (17.11.49)

 .םילש
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 ןמלגיפש יול

 1902 סראמב 12־ב דלונ .היחו םהרבא לש םנב

 .יתלשממ רפס־תיבבו "רדח״ב דמל .ןילופבש קסנולפב

 וירבח ברקב גיהנמה דמעמ תא ול שבכ ותורענב רבכ
 םירענה דגנ םירבע םירענ לע הנגהה שארב דמוע אוהשכ

 חירבהל התיה היד "ךלוה יול" המסיסה תעמשה .םינלופה
 תילעופ הרכה לעבו ךויצ־ילעופ" רבחכ ."ביואה" תא
 תחפשמל ןב ותויה ףא לע הכאלמל יול הנפ תינויצו
 ,תויאלקח תונוכמל תשורח־תיבב דבע .םידימא םירחוס
 תופידרל הבוגתב .םירצונ םילעופ תורשע ןיב ידיחי
 י־וקתל זיעה ,ןילופ רורחש ירחא ,"םיקי׳צרלאה" לש
 תיב לכ יניעל ידוהיב ללעתהש יאבצ רמשמ ידיחי
 ,תונויסנ ינש ירחא .םהידימ ותוא ררחישו תשורחה
 תא םישגהל חילצה ,אלכב םשוהו רסאנ םהמ דחאבש
 תא רבע ץראל ואוב םע .הצרא עיגהו — וייח תפיאש
 םילשוריב ןינב לעופכ .היטבלו תויצולחה ירודמ לכ
 ןינבה ינבא תאישנב יסיפה וחוכבו ותוזירזב םסרפתה
 ןוגראב עיקשה ירוביצה וצרמ תא .תונוילעה תומוקל
 תולועפב אלמה וקופיס לע אב השעמ שיאכ ."הנגה״ה
 תנשב םילשורי תנגהב ליעפ ןפואב ףתתשה ."הנגה״ה
 אלימ 1936־בו 1932 תסיסתב .םידקפמה דחאכ 1929
 ותדובע .םילשורי רוזיאב םיבושח םיידוקיפ םידיקפת
 תירוטדנמה הלשממה לש תוירוביצ תודובעל דרשמב
 ידיחי ידוהיכ דבע םיתעלו םיברעה םע ותוא השיגפה
 הדובע־להנמכ ,דועו םכש—עבש־ראב—ןורבח רוזיאב
 :המתוח תא וילע העיבטה וז הפוקת .םישיבכבו וינבב
 ,הדובע ןוגראב ןויסנ שכור ,תפטוש תיברע רבוד היה
 רקיעבו םירוזאה לכב םיברע םידבכנ םע םירשק רשוק
 ןיב "תוישיא" לש דמעמ ול ונקה הלא לכ .םורדב
 בושי לכמ קחורמ ,םיברע תואמ ןיב ידיחי .םיברעה
 ילב ךלהתה — ןורבח ירה — לילח־לא־לב׳ג בלב
 לש ךירדמכ .וחור־זוע לע הרקוהו דובכ ףקומ ,דחפ
 "הנגה״ב ול שכר קשנה יגוס לכב תוצובק תורשע
 םלחו תיליע־אצומ בשומל רבחכ ףרטצה .םיבר םידידי
 .םיצעו קרי ףקומ תיבו יררה יאלקח קשמ תמקה לע

 חלמה םי םורדל חלשנ 1939—1936 תוערואמה תונשב
 ¬ופה לש הדובע־להנמכ םש הנמתנ .ןוחטבל יארחאכ
 קסע הז לופכ דיקפתב .(רפסמב 600) םיברעה םילע

 דחאו בושיב תיזכרמ תומדל ךפהנ םש .הנש 11 ךשמב
 ולביקש ,"הנגה״ה לש םיכירדמ ירוזחמ לע םיבוהאה
 "גמה הלשממה יניעמ קחרה תיאבצה םתרשכה תא

 ןזנלעפש יול

 ¬כוז םיריעצ תואמ .בחרמהו רבדמה יאנתבו תירוטד
 ־הבג שיאה לש הכירדמהו תכנחמה ותומד תא םיר
 ול הנק םיברעה ןיב .ןוחטב ררועמהו ולשה ,המוקה
 ןמז היה .ותופיקתבו ותודידיב ,הרזעל ותונוכנב םש
 הנחמב השענהמ תועידיל תורוקמה דחא שמישש
 ימיב הנב אצומב ותיב תא .ןדריה־רבעבו יברעה
 ובשי — וידלי ינשו ותשא — ותחפשמ .השפוחה
 ןמזב הצימאהו הנובנה ותוגהנתהב םסרפתנ .אצומב
 תבטב ב״י םויב ,םורדב לעפמה לע םיברעה תפקתה
 לע ספיט ,דיב חדקא םע ,ידיחי .(3.1.1939) ט״צרת

 .םיברע תורשע לומ דמעו רהה

 ־ב השק עצפנ וילע הבוהאה םילשורי תואובמב
 השולשכ רחאל .תויריב הפקתוה ותרייששכ ,16.12.1947
 .םיבנע־תירקב תוחונמל אבוה .4.1.1948־ב תמ תועובש

 לוקישו טקש עפוש .תוראפתהו תואשנתה אנוש ,וינע
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 ־בר תגרד ולפנ רחאל ול הקנעוה (29.9.1949) י״שת ־לשו םורדה יבחרמ תא ונל ובריקש םינושארה דחא .תעד
 .ןרס ירשתב ׳ו םוימ ל״כטמה תדוקפב .ויבשותו רבדמה תוו

 חאל הניק

 אל .דז — יעבט תוומ לופי אל ולרוגבש ,ונעדי
 ¬נאשו החונמ העדי אלש ,תססותה ושפנ םע ההדזה

 ;ונמע תא תופפואה ,תוערה תוחורה וטקש םא דע ,תונ

 .רקפה ונשוברו ונא ןיאש ,חיכונ אל םא דע

 לגיסו שכרש ,שפנה תולוגסו תונוכתה ול ודמעו
 .ל״ז םירקיה ירוה לש השרותה תורצוא םע דבב דב ול

 ¬יעפ ,ץרמ ,תויטלחה ,עוציב רשוכ :ימא תשרות

 .תעדל ןואמצ ,ןוגרא רשוכ ,תוירחא ,תול

 ¬ילש ,חור־ץמוא ,תוטשפ ,בל־רשוי :יבא תשרות

 העיתר אלל הדימע ,תלוזל הבהא ,תוריסמ ׳תימצע הט
 .ידוהי דובכ לע

 ...ץראב וייח תונש 27 ךשמב וילע ורבע תובר
 ¬וכמ 19 לש הרייש .1948 רבמצד ףוסב הז היה

 רוחבלש ,ןבומו .םילשוריל חלמה־םימ האצי תוינ
 :ןימאה אוה .ןיירושמל סנכיהל "םעט" היה אל והומכ

 םאנשו םבהא הכש ,םיברעה ,םה ...ול ולכוי אל םה
 םעט םג היה ,יול ,ךייחל םעט היה םלוא ...דחי םג

 ...!ךתומל

 (ןמלגיפש תייבל) רחש הקבר



 רשע־םינש רעש

 האושה
 ןברוחו

 ריעה
 היתוביבסו





 רנבוק אבא

 ...ר ו כ ז נ

 וניתויחאו וניחא תא רכזנ
 רפ?ה יתב תאו ריעה יתב תא

 ק־זנפה תאו תורהנכ ונאסןז ה־חעה תובוחך תא
 חרא ילנז דדובה

 וינפ רתסלקב שישןה תא
 הך־זוסב םאה תא

 היהומצב ה־ונזנה תא
 ףטה תא ףטה תא

 םדאה תוחפשמ לע לארוקי תולהק יפלא תא
 חבקל העךכה רשא םידוהיה תדא לכ תא

 יצאנה שבוכה .ידיב הפוריא תמדא לע
 םאקופ קעהק שיאה תא

 תמ ותקעז?ו
 וחנצ היתועורזו הבל לא הקונית הקבחש השאה תא

 םאה תמקפ לא תושזקג? ויתוע??אק קוניתה תא
 ת ??וצו הלח? איהו

 םילגרה תא םיל?רה תא
 דוע סונמ היה אלו טלפמ ושקבש

 1־ 7 7 : 7 : י 1: ' •••

 ףורגאל םהידי וצפקש תאו
 למבה תא ןפחש ףורגאה

 דרמהו שואיה ,ןוזחה ק^נל הדדש לזרבה
 בבלה ירב םהו

 םיניעה יחוקפ םהו
 עישוהלמ ה־וצק םדד ד??מ םשפנ וכילשהש םהו

 םויה תא רצמ
 ויךהצב םויה תא

 םימךה דקומ לע התלוזל שמשה תא
 םישירחמו םיהוב? וד?עזק םימשה תא

 םש םיחךופה םינגל תחתמ רשא רפאה ילת תא רכזנ

 ןובשח םיאב םה הנה יכ ויתמ תא יחה רצזי
 ביבס ביבס םקיניע תוטבנ הנה

 ימד לאו
 םך?זל םייואך ונייח ויהי ידע ונל ימד לא

 ,ןמכייא ףלודא ררוצה טפשמ תחיתפ םויל בתכנ

 ,(1961 לירפאב וו) א״כשת ןסינ ה״כ םויב

 ."רזנשזנה לע״ב ספדנ .םילשוריב

 54* ,רסנולפ רפס
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 ׳ץינרב הגלו*

 היתוביבסו קסנולפב לארשי תוליהק ודמשוה רכ
 םידוהיה םיטילפה תדידנ

 ידיב ברק אלל קסנולפ השבכנ 1939 רבמטפסב 5־ב
 ןוויכב םרזו הבאלמ דצמ שלפש ,רידסה ינמרגה אבצה

 .השראוול

 הלודג הדידנ ןאכ הליחתה 1939 רבמטפסב 2־ב דוע
 יקלח ראשב םג הרקש ומכ ,תידוהיה היסולכואה לש
 םאו ןוצרמ םא ,םינוויכה ינשב התיה וז הדידנ .ןילופ
 קסנולפב םידוהיה לוסיח לש ןורחאה בלשבש דע ,היפכב
 .ףלא רשע־םינשל םזירלטיהה תונברק רפסמ הב עיגה

 ידוהי רפסמ דרי המחלמה לש ןושארה בלשב
 קלחש רחאל ,םיפלא תששל םיפלא הנומשמ קסנולפ
 השראוול ורהנ םבורו הלוכ ןילופ ינפ לע רזפתה םהמ
 קלח !םתריב לע ןגהל וביטיי םינלופהש הרבס ךותמ
 דבב דב .תוצעומה־תירב לא עיגה םיטלמנה ןמ רכינ
 םיטילפ לש תרכינ המירז האב ריעה ןמ תאז העונת םע
 ,ץפריש ,ןי׳צוחוס ,ןיפירמ קסנולפל ועיגה רשא םידוהי

 ,םי׳צורקאזמ תוחפשמ םישימחו האמ ,ןי׳זבוד ,דנוי׳צאר

 תוחפשמ הרשע־עבשו ונפילמ תוחפשמ שמחו םיעבש
 םירשע קחרמב ןכשש ,הז ןורחא בושיי .קצייונילגמ
 הרשע־עבש וב ובשי ,קסנולפמ םירטמוליק העבראו
 ־תוי" השענ אוהו ,תואלקחב וקסעש תוידוהי תוחפשמ
 המרחה ללכש ,שוריגה ווצ .1940 תנשב רבכ ׳ךייר
 קצייונילג ידוהי תא ריבעהל רזג ,שוכרה לש האלמ

 ועיגהו ךרדב וטלמנ םישרוגמה ןמ קלח ךא ,בונאחי׳צל
 .קסנולפל

 לש תידוהיה הצעומב םימושר ויה 1940 טסוגואב
 דבלמ .ליעל ונמנש תומוקמה ןמ םיטילפ 3,500 קסגולפ
 םימיה ןמ םידוהיה קסנולפ יבשות ןיב םירכזנ תאז
 ריעל ועיגהש םידדוב םישנא לש החפשמה־תומש םהה
 קראבזדילמ יקסיבאטס ןזחה ןוגכ ,םירחא תומוקממ
 הבישי תוכז ולביק הלא םישרוגמו םיטילפ .דועו
 :תוהז־תדועת םהל הנתינו ומשרנש רחאל קסנולפב

 םיטרפה ומשרנ הבש םולצת אלל הדועת תאז התיה
 לש ועבצא תעיבט הנתינ המיתח םוקמבו ,םיישיאה

 הילעש הקנפשוגב התיה העובט וז הדועת .הדועתה־לעב
 .סרקה־בלצ — העצמאבו ׳ךייר סשטיוד״ היה בותכ

 תחא הדועת וליפא ןורכזל הרמתשנ אל הבאדה הברמל
 .תאזכ

 םיטילפ לש שדח לג םורזל ליחתה ןמז רחאל
 הלחש הלודגה הרמחהה תובקעב ,"םיילאגיל יתלב"

 הפקשנ הלא םישנאל .השראווב דוחייב םויקה יאנתב
 תכרענ התיהש תודועתה תקידב תעב וספתייש הנכסה
 םישנאה לש רתויב הלודגה הידגארטה .םעפל םעפמ
 דיל רצבימ ,קבוחיימופב 1941 יאמב הללוחתנ הלאה
 ־אגיל־יתלב" םידוהי םיפלא תשולש וזכור םש .ןילדומ
 ,ןטסאימ הבונ ,קסנולפמ ונייהד ,הביבסה לכמ "םייל
 בער לש תועובש השיש רחאל .רובדיב1נ ,םי׳צורקאז
 .םדא־יללצ םייתאמו ףלאמ רתוי אל םשמ ואצי םייוניעו

 םידוהי םייפלאל בורק .םירחא תואטיגב וצופנ וללה
 השיש םתואב םתמשנ ואיצוה (םידליו םישנ םהיניב)
 ־יימופ לש םיפתרמה יכוכב םייוניעו בער לש תועובש

 .קבוח

 ,השראו וטיגמ םיטילפ דועו דוע הטלק קסנולפ ךא

 רבמבונב ,הנורחאלו ,תוומה תונחמ לא םיחולשמה ןמ
 םידוהי 2,500 דוע קסנולפל ועיגה לוסיחה תעב ,1942
 ןיבלודמו בונאחי׳צמ םיטילפ םהיניב) וטסאימ הבונמ
 ידיב ריעה שוביכ ישדוח תעברא ךשמב םשל ועיגהש

 .קסניבר׳צמו (םינמרגה

 קסנולפמ םידוהי 12,000 לוכה־ךסב ודמשוה ךכו
 .הביבסהו

 יוכיד ישעמ

 תסינכ םע אבש יסחי טקש לש םיטעמ םימי םותכ
 םויב םינושארה תוללעתהה ישעמ וליחתה ,םינמרגה
 ליגמ םידוהיה םירבגה לכש רחאל .1939 רבמטפסב 18
 ־תיב ירוחאמש ריעה רכיכל וקעזוה הלעמו הרשע עבש
 אל קסנולפב) קצולפמ ופאטסגה תגולפ הרצע ,תסנכה
 ־ינבכ םידוהי רשעדדעבש (העובק ופאטסיג־תדיחי ,דתיה
 םדמעמ םע בשחתהל אלב ,ירקמ חרואב ורחבנש ,הבורע
 ¬לופ הבורע־ינב ם.ג ורצענ תונמדזה התואב .ירוביצה

 ־רטויפ ריעה שאר ןוגכ ,דחוימב ורחבנש םישנא ,םינ
 וב ור^נ וללהו םירמכו םירומ ,זוחמה אפור ,יקסבוק
 רבמבונב רפוכ־ימד ומליש םידוהיהש רחאל .םוקמב
 םינותנ רסוחמ עובקל השק רפוכה םוכס תא — 1939
 ־תיבמ הבורעה־ינב רשע־העבש לכ וררחוש — םיקייודמ
 תושיגנו םייוניע לש םימי וליחתה זא םלואו .אלכה
 הלעמו םירבג םייתאמ לש דעצימ ןוגכ ,תורחא תוטישב
 תוירי־שא תחיתפו יטייבוסה לובגה לא 1939 רבמבונב
 רפסה־תיב ןיינבב "רקוב־תולמעתה" !םיטלמנה לא
 ־הדובע !תינמרגה הירמרדנא׳זה לש החוצינב ,ידוהיה
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 לכ .לובכ תיירכ ,הביבסבש תוזוחאב םידוהי לש הייפכ
 -ולכואב תוללעתהב היה ךורכ וטיגב ינמרג לש רוקיב
 שיא) ןמטפואהה ידיב ןקזה תפירש ןוגכ ,תידוהיה היס
 גרוהל האצוה ,(ותחפשמ םש תא עובקל עדוי וניא
 .הביס לכ אלל םוקמב וב םידדוב םישנא לש הייריב
 תחרבה ןוועב םויא ׳ץניל־השעמ עצוב ןמסורג לשיפב
 ¬אכ ,יבמופב השענ יטסידאסה חצרה .שפנ־לכוא־יכרוצ
 -רמסמ השעמב לכתסהל וצלוא וטיגה יבשות לכ רש

 םייחב ורתונש םישנאה לכ לש םנורכזב .תורעשה
 ידוהיה רטושה לש תיבמופה גרוהל םתאצוה םג הרמתשנ

 םינמרגה ידיב ספתנש ינומלא ידוהי לשו ןיטשפא
 שאר תישיא דקיפ וז גרוהל האצוה לע .השראוול וכרדב

 .קצולפמ ופאטסיגה
 םידוהי ףלא רשע־םינש קסנולפמ ולבוה ףוסבל
 רבוטקואב 30 םימיה ןיב ,םיחולשמ העבראב ץיבשואל

 .1942 רבמצדב 15־ו

 תוילכלכ תושיגנ

 :םש הל ןתינו ךיירל קסנולפ החפוס 1939 ויתסב
 ¬ורדה היסורפ) ואנכיצ קריצב ,ןסיורפ טסוא־דיז ,ןנולפ

 דחי .(בונאחי׳צ רבעשל ,ואנכיצ רוזיא ,תיחרזמ תימ
 .הלוכ הביבסה לכ םג ךיירל החפוס קסנולפ םע

 יצח לש בושיחה יפל ףסכה לש תימשרה ותפלחה
 םוכסה תלבגה ךותו ,דחא יטולז תרומת ינמרג קראמ
 ¬לכ םרה לש ןושארה השעמה ,דתיה ,ופילחהל רתוהש

 תידוהיה היסולכואה לצא לחוה תאז םע דבב דב .ילכ

 םיכמסמה דוסי לע תואתנכשמו םיסמ ,תובוח תייבגב
 םיסמה לכ .םיינוריעהו םייתלשממה םידרשמב ורמתשנש

 .תחא תבב םלוכ ובגינ וללה תובוחהו
 יאלמ םע דחי ומרחוה תוידוהיה תויונחה לכ
 גנילרפש םידוהיה םיפרוצה לצא .ןהבש תורוחסה
 תמועל .הלחתהב דיימ םשוכר לכ םרחוה םואבנירגו
 לכו םיטישכתה היסולכואה ראש לצא ומרחוה אל תאז
 .וטיגה לוסיח תעב אלא ףסכו בהז ייושע םילכה ראש

 ¬מרגה ליבשב ומרחוה תוידוהי תורידב םיטיהרה
 רתויב תופיה ןמ תוריד המכ םליבשב ועקפוה ןכ .םינ
 ןוזמ־יסיטרכ וגהנוהש רחאל .םיישארה תובוחרבש
 ויה הילעבש ,תיביטרפואוק הינכרצ תותפל תושר הנתינ
 ¬רפואוקל תודוה .רבעשל םיידוהי םירחוס רשע־םינש
 םמצע םינמרגה לצא תונקל תורשפאה החתפנ הזה ביט
 ¬סונ ןוזמ תויומכ םג ,הקולחב ונתינש םיכרצמה דבלמ
 םינמרגה ומש 1941 תנש ףוסב .םיעקפומ םיריחמב תופ
 ־שואל ביטרפואוקה ירבח תא םליבוהב ,הזה להונל ץק
 תאמ דחושו םיפסכ תטיחס ישעמ םג ורסח אל .ץיב
 םשל ,ופאטסגה ידקפמו ןוטלז:ה־־שנא ידי־לע םידוהיה

 .םירקבל תושדח ,תונוש תוריזג לוטיב

 םידוהיל רכיה־ןמיס

 יאלט דונעל םידוהיה וצלאנ 1939 לש ףרוחה ןמל
 םג יאלטל הפרוצ ןכמ רחאל !הזחה לעו בגה לע בוהצ
 רסאש ווצה םע דבב דב אב הז גהונ ."הדוי" :תבותכה

 .ברעב שש העשה רחאל בוחרב הכילה לע

 ץיבשואל חולישה ינפל ףוסיאה ונוקמ
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 הייפכ תדובע

 ודרשמב המק הדובע תקולחל הנושארה הכשלה
 ,תושקב תביתכל דרשמ) הקצולפ בוחרב יול םהרבא לש

 ¬יצנ השענ יול םהרבא .(תינמרגה הפשב טלש וילעבש

 יבגל קסנולפ ידוהי לש ןושארה ימשר יתלבה םג
 .םיינמרגה תונוטלשה

 ¬ענ לובכה תיירכ התיה הייפכה תודובע תרגסמב

 יוקינ ןוגכ ,תוירוביצה תודובעה תמועל ,םולשתב תיש
 םתיב קשמב הדובע ןכו ,םישיבכ ןוקית ,םיניינבהו ריעה
 ¬כה תיירכב הדובעה־רכש .םניח ושענש םינמרגה לש

 ¬יעה התיה הזמו העשל םיינמרג םיקראמ 0.28 היה לוב

 טארנדויה ולאו סמ תרותב זוחא םישימח הבוג תיר
 היוצר התיה ןכ־יפ־לע־ףא .ראשה ןמ קלח ומצעל לטנ
 םייקל הרשפיא איהש עגמה ללגב םיברל וז הדובע

 .ןוזמ תפסות תגשה םשל תידוהי־אלה היסולכואה םע

 ;הדובע־תונחמל םיחלוש ויה ידוהיה רעונה תא

 םשש ,ב׳זאסונב הנחמל םיחלשנ ויה 13—14 ליגב םירענ
 לש ותולעבב ,"ואבכוה דנוא ףיט" תינמרג הרבח התנב
 םש ולתינ םידקפמה דחא תעב .יאבצ הפועת־הדש ,ראב

 .התיבה םתחירב ןוועב םירענ הנומש

 םשו ץפרישב הדובע־הנחמל וחלשנ תוידוהי תורענ
 .תוצונ תטירמב וקסעוה

 "זוט״ו "זוטנצ" ,"טניו׳ג״ו הרזעה דעו

 תוארל רשפא יול לש ודרשמב הדובעל םושירה תא
 ינפל דוע המקש ,תידוהיה הדובעה־תכשל תלחתהכ

 .טארנדויה םוק

 דעווה" לש ודסיימ יול םהרבא היה תאז םע דחי
 הכזש דסומ ,"קסנולפב םידוהיה םיינעה תרזעל ידוהיה
 הזה דעוול .םיינמרגה תונוטלשה לש תימשרה םתרכהל
 הנומשמ תבכרומ הליעפ הלהנהו תחקפמ הצעומ ,דתיה
 .םישנא השולשמ תבכרומ תרוקיב תדעו ןכו םירבח

 תורייעה ןמ םינמאנ העבש םג וחפוס הליעפה הלהנהל
 .םהיתורייע ינבל וגאד רשא ,םיטילפה יגיצנכ ,תונושה

 לביקו השראווב טניו׳גה םע עגמב דמע הזה דעווה
 תונובשחו םיניד ול שיגה ,םעפב םעפ ידמ תובצקה ונממ
 םישנאה לש תוימש תומישר ןכו איצוהש םימוכסה לע
 םג היה ךכ .יאופרה לופיטה ןמו תובצקהה ןמ ונהנש
 הדובעה-רכש םולשתל ןרקה ."זוט״הו "סוטנצ״ה יבגל

 המקוה םולשת אלל הייפכ־תודובעל ואציש םילעופל
 הקספנ 1940 ילויב .םוקמה ידוהי לש םהיתומורתמ
 ־ועפ תלבגה תמחמ השראוומ הכימת גישהל תורשפאה
 םייזכרמה םיינמרגה תונוטלשה ידי־לע טניו׳גה לש ותל
 ראשנ םג ןכ לע .דבלב טנמנרבוג־לארנגה ימוחתל

 קסנולפמ ץיבורוה םייח םהרבא ברה לש יטרפה ובתכמ
 .(431 ׳מע ׳ר) תואצות לב אלל בוקארקב טניו׳גה לא

 טארנדויה

 הכזש ,"הרזעה דעו" בכרהב ירבג יפוליח ולח ינויב
 םימעטמ .םיינמרגה תונוטלשה םעטמ תימשר הרכהל

 ומב יול םהרבא תא ופאטסגה שאר .גרה םיעודי יתלב
 ¬כשה רסח םדא ,קמאר בקעי דמעוה דעווה שארבו וידי

 .הבאלממ היה ואצומש ,ועוצקממ ןעבוכ ,הל

 ¬מבו תונוטלשה תדוקפב דעווה לסוח 1940 ץיקב

 הלעפ הדילש (טארנדוי) תידוהי הצעומ הנגרוא ומוק
 התיה ךא ימונוטוא חרואב הלעפ רשא ,הדובע־תכשל
 דעו טארנדויה דיל ולעפ ןכ * טארנדויה חוקיפל הנותנ
 התישארב התנמ וז הרטשמ .תידוהי הרטשמו הרזע
 דע הבחרוה וטיגה תמקה רחאל ךא ,םישנא השיש
 ,ןומולס טרבלא ,סייו לטומ :ויה םהיניב .שיא םיעברא
 ןמלמז שובג ,ןייטשנרב ףסוי ,׳ץיבוקדרומ ,רקסנרש
 ידי־לע רפוס םינורחאה ינש לע .ןאמניילק למייחו
 הנחמה־יריסאב םש ורזכאתה םהש ,ץיבשוא ילוצינ

 .םידוהיה

 והוניכ םימילש ,קמאר דמעוה טארנדויה שארב
 ודבלמ .("םידוהיה ךלמ") "גינקנדוי רעד" :םינמרגה
 ,םואבנפלה השמ ,(ריכזמ) יקזדאריש םג טארנדויב ויה

 .םירחאו (םיפסכ יניינעב לפיט) יטאגוב

 םיידוהיה םידרשמה לכב היה יולת קמאר לש ומולצת
 סקופ המלש דמע הדובעה תכשל שארב .םילוחה־תיבבו
 ¬קמה הדוגאה שאר בשוי רבעשל ,לאמש ןויצ ילעופמ

 הרטשמה שארב ולאו ,קסנולפב םיטייחה לש תיעוצ
 תופוקתב .ןי׳זבודמ קסנולפל אבש טילפ ,ןיול דמע
 ךא ,םיפלחתמ םידוהיה תצעומ ירבח םנמא ויה תואבה
 ולוסיחל דע םנכ לע וראשנ ןיולו סקופ ,קמאר הישילשה

 .וטיגה לש יפוסה

 דיקפתה לש רתוי קימעמ חותינל סנכיהל אלב
 םהיתוכרעה םע בשחתהב ,םידוהיה תצעומ האלימש
 ¬ושה הייארה*ידע לש תויביטקייבוסהו תויביטקייבואה

 רתוי ליעי חרואבו תוזירזב הלעפ איהש עובקל שי ׳םינ
 וז התיה .הביבסה תורייעב םידוהיה תוצעומ רשאמ
 םהל ושפיח םידוהי םיטילפ הברהש ,ךכל תוביסה תחא

 .קסנולפב טלקמ

 וטיגה

 וילע הרימשהש ,רוגסה וטיגה םוק םע ,1941 יאמב
 ,םינמרגה לש םחוקיפב תידוהיה הרטשמה ידיב התיה

 ךותב תידוהיה הצעומה לש התלועפ ימוחת ובחרתנ
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 ־באשראו תובוחרה תא וללכ וטיגה ימוחת .ומצע וטיגה
 ¬חל טרפ) היסנכה דע הקצולפ ,הבי׳זק ,הי׳זוק .חקס

 המקוה וטיגל ביבסמ .הקזדורגושיו ׳חרמ קלחו (תיז
 .רדג

 ,דפסינ הבו) סופיטה תפיגמ וטיגב הצרפש רחאל
 רוידב הארונה תופיפצה תמחמ (ןייטשגינפ ר״ד אפורה
 ¬ועפל תודוה ,קמאר חילצה ,היתובקעב האבש תמניכהו
 תונוטלשה תרזעב השראוומ אפור איבהל ,תצרמנה ותל
 -תיב ןגרא רשא ,רב רותרא ר״ד הז היה .םיינמרגה
 םירחא תואטיגל םג תופורת קפיסש תחקרמ־תיבו םילוח
 םשל .םילוחל ץחרמ ןקתוה שרדמה־יתבמ דחאב .הביבסב
 ¬ותה לע לטוה ולאה תולועפב תוכורכה תואצוהה יוסיכ

 .קראמ 2.75 דע קראמ 0.60 לש רועשב םמ םיבש

 -ילכאמ אלל יכ םא) רשכ ירוביצ יוחמת־תיב םקוה
 ־תיב .םיכרצנל תוימוי לכוא־תונמ קליח רשא (רשב
 רשע דע עברא ליגב דלי םיעבראב לפיטש ,םימותיה
 חתפסינ רשא גרבנירג הרומה ידיב להנתה ,םינש

 .לוסיחה תעב םידליה םע דחי ץיבשואב

 "רמלו ,םיידוהי םינישלמ לוסיח לש םישעמ םג ויה

 .םינמרגה לש םתרזעב — ההימתה הב

 תידוהיה היצנגילטניאה

 היצנגילטניאה ישנא בור וטלמנ המחלמה ץורפ םע
 ¬ילקרפ םהיניב ויה .השראוול קסנולפ לש תיעוצקמה
 םלואו .ךכ רחא ורזח םקלח .ב״ויכו םירומ ,םיאפור ^,ט
 רכמה יממעה רפסה־תיב להנמ ,הדוגישפ לארשי רשאכ
 ,הייריעה תצעומב רבח היהש דיחיה ידוהיה ,יתכל
 ־לאי׳זדב זוכירה תונחמל לבוהו 1940 לירפאב 6־ב רסאנ
 ¬ניאה הדמע (1941־ב הפסינ םשש) ןסוגו ואכאד ,ובוד
 הבכשה ןמ םידוהיה םג םהומכו דצה ןמ היצנגילט
 םינפ לכ לע .ונעמל רבד לועפל ולכיש אלב ,הדימאה
 הלא ןיבמ שיא םוש טארנדויה ירבח ןיב אוצמל ןיא

 .המחלמה ינפל קסנולפב תוירוביצ תודמע וספתש

 תדהו רוביצה ,תוברתה ייח

 דע וקנחוה םיניקת רוביצ ייח לש םייוליגה לכ
 אלב בוחרב שגפיהל היה רוסא .םינמרגה ידיב הרהמ
 ־ועפ לכ ורסאנ םידוהיה לע .הריתח השעמ לע דשחיהל
 .םישבוכה תריזגב וקתוש תדה ייח םגו תוברת תול
 .1939 רבמצד דע חותפ היה הקצולפ בוחרב לביטשה
 החמשו יקסננזופ םהרבא ,רצינש גילז רועיש וארק םש
 רוג ידיסח לש לביטשה לסוח תאז תמועל .יקסבונמלק

 .םינמרגה תסינכ םע דיימ
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 תונמאה יצפח םע דחי ברחנ לודגה תסנכה־תיב
 ןסחמל םינמרגה וכפה ןיינבה תא .ובש הרותה־ירפסו
 .ברחנ יאשראווה בוחרב ןשיה שרדמה־תיב .םיציב לש

 ־תיבכ דחאה שמיש וטיגב םירחאה שרדמה־יתב ינשמ
 אל הי׳זוק בוחרבש שדחה שרדמה־תיבב קרו ץחרמ

 .הערל ועגנ

 תרתחמה תעונת

 ¬ובעל הדיעצה תעב םישגפנ ויה םידוהיה םיריעצה

 םשל קשנ תגשה לע םירבד םהיניב םיפילחמו הד
 אל ןכו הגהנה םהל הרסח םלואו .םינמרגל תודגנתה
 סטני .תיראה היסולכואה דצמ הכימת לכ םהל הנתינ
 ¬תהו תירוביצ תוליעפב םהה םימיב קסע אל "ר״תיב״מ

 םנמא אצמ םלצא רשא םירכיאה םע ויקסעל רסמ
 שגפנ היה סקופ המלש .המחלמה רחאל דע טלקמ ףוסבל
 ולאה תוחישה לכ לבא ,םינלופ םיטסינומוק םע םנמא

 .םישעמ לש יוסיכ לכ אלל אדירג קרס־ירוביד ויה

 דצמ ןה ,ידדה ןומא שגרוה אל םידדצה ינשמ
 .םידוהיה דצמ ןהו םינלופה

 םינלופ לצא הסחמ אוצמל הסינ גוצרסאו המלש
 .ופאטסיגל םהידיב רגסוה אוה ךא ,ףסכ תרומת םירצונ

 ¬ימירפ םדא ותויהב ,ומצע טארנדויה שאר־בשוי ףאו

 םינמרגל ונימאהב ,תודגנתה תלועפ לכ קתיש ,יביט
 .ודמשוי אלו הדובעל וחקליי םיריעצהש םהיתוהטבהלו

 עסנ ,ריחמ לכב םיריעצה לע רמש ךכ לשב ,ןכאו
 ירבח ראש םעו םתא דחי ןורחאה חולשמב ץיבשואל
 קסנולפמ םישנאה לכ .םלוכ ופסינ םשו טארנדויה
 הקלחמב וליפא — תוגיהנמהו םיעסונ־תונורקב ועסנ

 .הינשה

 ךרדב םיחולשמה ןמ טלמנ ןטק םישנא ץמוק קר
 לוסיחה־הנחמל רשי ועיגה םירחאה לכ ולאו ,ץיבשואל
 הז םייוניע־םוקממ םייח ואצי םהמ םיטעומ ךא .הזה

 ¬ונתה ולעפ םהה םימיב .םש ופסינ םירחאה לכש דועב

 חולשמה םשל עיגהבו הממיב תועש 24 ץיבשואב םיר
 ¬ולשמה ןמ םיעבר השולשכ רבכ ויה קסנולפמ ןורחאה

 ישנא וחכונ םוקמל םעיגהב קר .םידמשומ םימדוקה םיח
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 השראוב טניו׳גה לא ןי׳צוכוסמ בודלאיזד לאיחי תאמ בתכמ

 ,םיטילפ לש תוחפשמ 18 ןהיניב ,תוחפשמ 90־ל עויס ןינעב
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 ־לע־ףא .דיימ וטטומתהו ללוש וכלוהש תעדל קסנולפ
 המקש תרתחמב קלח קסנולפ יריעצמ המכ ולטנ ןכ־יכ

 .ץיבשואב

 המחלמה רחאל הליהקה לרוג

 ץמוק .דחי םייחב וראשנ םיריעצ תוגוז השולש קר
 םקלח ,םלועב וצופנ ןוילכה ןמ ולצינש קסנולפ ידוהי
 רקיעב ,תונוש תוצראל ורגיה םרתיו לארשיב םייח

 .תירבה־תוצראל

 רודה לש םיגיצנ העברא קר התע םייח קסנולפב

 /ץיבלבמוב טייחה ,הביבסב טלקמ אצמש ,םטני :אוהה
 וטלמנ םינורחאה תשולש .ןמיונ והילאו ןמטלא יכדרמ
 תוידוהי תוחפשמ לש םידוהי םידירשכ ץיבשואמ

 .קסנולפמ

 1961 ינוי

 :דוסי לע דבוע

 ;טניו׳גהו הרזעה דעו יבתכממ םימליפורקימ (1

 יקסבונמלק ,טדנב ׳ץיבוקפמל :תאמ תויודעה תייבג (2
 רב ר״ד ,היחו גילז ןיורק ,בקעי גרבמאטש ,הרשו דוד
 ,הנילאה ׳זאטכיל ,הזיור גרבמאג ,רב !יורק ,רותרא

 .ידי הדוגישפ

 ־ארקב טניו׳גה דרשמ לא בתכמ
 ברה קסנולפ לש הבר תאמ אק
 זכרמ״ו ץיוורוה םייח םהרבא
 ."ןילופב תדו הרות יציפמ
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 יקסבונמלק הרשו דוד

 לוסיחה דעו המחלמה ץורפמ
 םויכ ררוגתמ .גנאלש תיבל רתסאו יקסבונמלק החמש לש םנב .26.9.1916־ב קסנולפב דלונ יקסבונמלק דוד

 /ץיבוקראט היתבו השמ תב .דוד לש ותשא ,ו5.6.1923־ב קצייונילגב הדלונ יקסבונמלק הרש .תובוחרב

 1939 רבמטפס
 (יקפבונמלק דוד רפסמ)

 בוחרב .םידבוכמו םידימא קסנולפ יבשות ויה ירוה
 ¬ירח תואקשמו תונייל רחסמ־תיב םהל היה הקצולפ

 ¬והיה הליהקה דעו רבח היה יבא .םהלשמ תיבו םיפ

 .קסנולפב תיד

 םתלוכיב היה ירוה לש ירמוחה םבצמל תודוה
 ויה תיבב יכ םא ,םהינבל המיאתמ הלכשה קינעהל
 ידומיל קוח תא יתמייס 1936 תנשב .םידלי הברה
 ¬ראווב ןסקנפכ יתדבע ךכ־רחאו קסנולפב היסאנמיגב

 םע דחי ,האל הריכבה יתוחא םג הררוגתה םש •הש
 .התחפשמ

 תצצפה םוימ .השראווב יתוא אצמ המחלמה ץורפ
 לצא יתררוגתה םיינמרגה םיסוטמה ידי־לע ריעה
 ,ריוואה ןמ תוצצפהה ןמ םנב לצינ הז תיב .יתוחא

 טלקמ־םוקמל ךפהנ אוה ׳םלש ראשנש ךכל תודוהו
 םינמרגה ידיב השבכנ רשא ,קסנולפמ םיטילפ ליבשב
 ¬פסב 4־ב וא 3־ב ,םתשילפל םינושארה םימיב דימ

 .המ ןמז השראוו הננוגתה דוע ,עודיכ •1939 רבמט

 םירחא ,היסורל זא וטלמנ קסנולפמ םישנא הברה
 ורזח וללה םיטילפה ןמ קלח .השראווב טלקמ ושקיב

 .םהיתבל ןכמ רחאל

 רסוחמו ׳השק הלחמב יסיג הלח םימיה םתואב
 םרגנ תופורתו םיאפורב רוסחמה תאפמ ,יופיר יעצמא

 .הלחמה ןמ תמ אוהו םלה ול

 ־ירב הטטומתנ ,תיבה תא ובזע םיחרואהש רחאל
 .ילופיטל הקוקז התיה ךכ םוש לעו יתוחא לש התוא
 וראשנ ונירוה .הידלי םעו התא אופיא יתראשנ
 והשימ .השראו םע עגמב אובל וחילצה ךא ,קסנולפב
 איבהו ,םיינפוא לע םוכר ,השראוול בנגתה קסנולפמ

 .ןוזמ תליבח ונל

 לא דימ קסנולפ הפרוצ ,ירוהמ יל עדונש יפכ
 ־ורדה היסורפ ,ןנהאלפ :ארקנ המשו ינמרגה ךיירה

 .(רבעשל בונאכי׳צ) ואנכיצ תפנ ,תיחרזמ־תימ
 םוש לעו ,הלחתהה ןמל רומח השענ ריעב בצמה
 .םינמרגה ידימ טלמיהל ידכ ,השראוול יחא עיגה ךכ

 לע לכ םדוק דייצ םינמרגה וכרע םהה םימיב ןכש
 .תחאכ תינלופהו תידוהיה ,היצנגילטניאה

 השראווב ןוזמכ רחסימ

 תרזעב ,השראוול איבהל ונחלצה 1939 רבמצדב
 בראנ רהנה תא וצח םה .ונירוה תא םג ,םיחירבמ
 דוע השראווב .םיידדצ םיליבשב םכרד תא ושע םשמו
 .רתויב םיעורגה ןמ אל םהה םימיב םויקה־יאנת ויה

 םירכיא לצא חמק תיינקב יתקסע יחא םע דחי
 ןמ ירהש .ןוזמ-יכרצימב רחסימב ונקסע ךכ־רחאו
 הנוזתה תייעב המחלמ ימיב יכ ,איה תומסרופמה
 ¬רזאה היסולכואה יבגל דוסיה־תויעבמ תחאל תכפהנ

 ףסכה תא .רכו הקפסאה ,הלבוהה יישק תאפמ תיח
 .ידמל ןיינעמ ןפואב יתגשה קסעה לוהינל

 ולגיה 1940 ראונאי — 1939 רבמצד םישדוחב
 םיטילפה תוחפשמ המכ ןיב .ץפריש ידוהי תא םינמרגה
 םדא ,קלודאנ טייחה םג אב השראוול ועיגהש ץפרישמ
 רבק יכ הל רפיסו יתוחא לא אבש ,ידמל רישע
 עבטמו םיטישכת האלמ הספוק ץפרישב ותיב רצחב
 ונתרזע תא שקיבו ונילא הנפ אוה .ףסכ־תועבטמ — רז
 והש םימיה םתואב .השראוול הזה שוכרה תאבהב
 קטוי׳ז ,ןוארב םיחאה ,םיאקסנולפ ינש םג השראווב
 וצר אל םה .בטיה םונרכהש ׳ונממ לודגה ויחאו
 ־סקלופ לש תויוכזה תא לבקלו םתוינלופ לע רתוול
 םתויהל תודוה ,ךיירה ינמרג לש םג וא ,ןשטיוד
 .השראוול וחרב ךכ םוש לעו ,ינמרג אצוממ םירצונ

 םתא ,ןכאו .תובורק םיתעל םתא שגפנ יתייה םש
 ונרבדנו ,ץפרישל האיצי רבדב םכסה ידיל יתעגה
 ידוהיה בושייה לוסיח רחאל םימי 3—2 םשל תאצל
 .םח היהי דוע םוקמה — םירמואש יפכ — רשאכ ׳םש

 וא ,ינקתפרה עצבימ הז היה םא ,םויה ןודל יל השק
 האצות וז התיה ילוא וא ,בל־ץמוא לש יוליג ילוא
 ןיעמ ןוכיסב ןכתסהל ונילע הפכ רשא ,זא ונבצמ לש

 .הטרופל הטורפ יל התיה אל ןכש .הז

 לשו םוקמה לש קייודמ רואית יתלבקש רחאל
 דחא םוי השראוומ ונאצי ,וילא תוליבומה םיכרדה
 .ץפרישל ונעגה ברע תעלו םיירהצה רחאלש תועשב

 תבכרה-תנחתמ רשי םידוהימ הקירה ריעה תא ונרבע
 ותבס תיבב םש התיה ויידע .קלודאנ לש ותיב לא
 אל התואירב בצמו הליג תאפמ ןכש ,קלודאנ לש
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 ¬רגהו ,השראוול ךרדה תואלתב דומעל תלגוסמ .דתיה
 ־תושירדו התא ונתשיגפ .הירחא ושפיח אל ןיידע םינמ
 ־ןמ ויה ,התחפשמ־יבורק תאמ הל ונרסמש םולשה

 .םמע הל היהש ןורחאה עגמה םתסה

 םיידיב ונרפח ,הכשחה תדר םע רצחה לא ונאצי
 ונרזח אבחהבו הספוקה תא ונאצמ ׳אובחמה םוקמב.
 ונעגה .תבכרה־תנחת לא םילפאה ריעה תוצוח *ןרד
 הרוסא התיה םיחרזאלשכ ,רצועה־תועשב השראוול
 יתלביק הזה רצואה תאבה רכשב •בוחרב הכילהה
 תישארל דוסי יל שמיש הזו םיבוהז 1000 וא 800

 .רחסימב ידעצ

 ידימ שפנ־לכוא־יכרוצ תיינקב. ,רומאכ ,יתקסע
 ,הריעה ןוזמ תלבוהל ןוישר םהל היה רשא ,םירכיאה
 ידכ ריעל ץוחמ תאצל וזעה אל םמצע םירחוסה ןכש
 לע יתעד תא יתתנ אל .םהיתוינק תא םש ךורעל
 הרוחס תוסומע תולגע איבמ יתייהו םירוסיא םוש

 .םיער ויה אל ילש םיחוורה .תויונחל רשי

 םינמרגה ;תיסחי םיטקש םימי זא ויה השראווב
 ןמ ץוח .תידוהיה היסולכואה םושיר תכירעב וקסע
 יתלב קלחל וכפהנש ,הדובעל תוימוימויה תופיטחה
 ¬פא ויה ןיידע םויקה־יאנת ,םייחה תרגיש לש דרפנ

 .רתוי וא תוחפ םיירש

 רחאלש ,ךכ ידכ דע וחתפתה ילש רחסמה יסחי
 דחי ונקסע ,ןילבולמ אשמ־תינוכמ לש גהנ יתרכהש
 רכוסב רחסימב בייל יחא םעו רנזופ ברה לש ויחא םע
 השראוול ןילבולמ םיחולשמה םע ואבוהש ,חמקבו
 ויה םילושכמה .תיקסנאדגה תבכרה־תנחתב ולבקתנו
 ,םמצע םידוהיה דצמ םג םא יכ ,םינמרגה דצמ קר אל

 לע תונוטלשל רוסמל םידוהיה םילבסה וגהנ דוחייב
 ידכ ,תולילב רתתסהל היה ץוחנ .יקוח־יתלבה רחסימה
 ךשוממ יד ןמז ךשמב .הרטשמה ידיל לופיל אלש
 לע ץקה אב ןכאו .ץק אב לכל לבא ׳ךכב ונחלצה

 .השראווב ילש רחסימה־יקסע

 יהלשב ,ןמזה עיגה .רימחהל ליחתה ילכלכה בצמה
 ידכ רעונה תא דוצל וליחתה רשאכ ,1940 רבמטפס
 עבורב זא ונררוגתה .ןילבול דילש תונחמה לא וחלשל
 םינמרג םירטוש ועיגה דחא ברע .השראווב ידוהיה

 םה .המישרב םידירצמ םהשכ ונתריד לא םידוהיו
 .ינא ימ ועדי אלש עמשמ .ינא ןכיה ...ולאשו ,ילא ונפ

 אוה" :הרומג הוולשב יתרמאו תונמדזהה תא יתלצינ
 ."תיבה להנמ לצא קודבל רשפא ׳ךיירה לא עסנ

 אלו תאזה יתבושת תביס תא עגרב וב ץבה יבא
 םילאוש םהש שיאה ינא הזש הליג אלו. רבד רמא
 יתספת ינא ולאו .ואציו יתבושת תא ולביק םה .וילע
 םינבל וב יתמש ,לימרתו יבא לש וליעמ תא דימ

 יקסבונזנלק דוד

 היפילובונ בוחרב ררוגתהש ,יחא תיב לא יתחרבו
 וב דועו לכוא־יכרוצ תצק דוע יתחקל םש .61/3
 .קסנולפל בושל ידכ ,תבכרה תנחת לא יתינפ הלילב
 ,יחרזמ־ינופצה לובגל דע טעמכ תבכרב יתעגה םנמאו
 .קסנולפל יתעגהו לובגה תא יתיצח ,לגרב יתכלה םשמו

 תודועת לכ אלל יתייהש היה לוכמ עורגה םלואו
 ידוהי לכ יבגל הבוח רדגב םהה םימיב ויהש ,תוישיא

 .קסנולפב
 .הנח יתוחא תא וב יתאצמ ,ונתיב לא יתעגהשמ
 .השראוול םירוהה תאצ רחאל תיבב הדבל הראשנש
 1940 ראונאיב רשא ,ןהכ תחפשמ תא םש יתאצמ ןכ

 .קצייונילגמ םידוהיה שוריג רחאל קסנולפל העיגה

 קצייונילגמ שוריגה
 (הקסבונמלק הרש תרפסמ)

 בושיי ,קצייונילגב יתררוגתה יחאו ירוה םע דחי
 הרשע־עבש םש ויה .קסנולפמ םירטמוליק 24 קחורמ
 וקסע ,בוט ילכלכ בצמב ויה ןלוכ .תוידוהי תוחפשמ

 .הביבסבש תוזוחאה םע רחסימבו תואלקחב

 השרי ימא דועש ,ונלשמ יאלקח קשמ ונל היה
 .תורעיו תמש ,םירוגמ־תיב ,הירוהמ ותוא

 קסנולפ רפס
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 דיימ המחלמה תוארומ תא ונשגרה ונא םג
 םינלופה ונתאמ וחקל המחלמה ץורפ םע .התישארב
 יכרוצל םיסוס השולש — תולבק תרומת םנמא —

 .אבצה
 רבמטפסב 6־ב וסנכנש ,םינמרגה ואב תאז תמועל
 היהש המ לכ וחקלו ,ובודלאידד ךרד הבאלממ 1939
 .םייחה־ילעב תא םגו דויצה תא םג ונייהד ,קשמב

 העשה ןמל ,בוחרל תאצל רוסיא לע וזירכה םג דיימ
 .רקובב 6 העשל דעו ברעב 6

 יאלממ .זא ויה אל שבוכה דצמ תורחא תושיגנ
 םייקתהל ונלוכי דוע רתס־תומוקמב ונל היהש תונוזמה

 .ונקשמב בר ןמז
 ראוניב דוע .תורחא ויה םינמרגה תומיזמ םלואו
 ־ילג תא בוזעל םידוהיה לעש ,הדוקפה האב 1940
 קר םמע תחקלו י בונאכי׳צל תכלל ווטצנ םה .קצייונ
 .םולכ אלו טעמכ עמשמ ,ומע תאשל לוכי םדאש המ

 תייצנ אלש ,ונל ץעייל וליחתה םינלופה וניריכמ
 ,רחא ןוויכ ונל רחבנ יכו ךרדה ןוויכל עגונב םינמרגל

 אלשו ונכרדב ונתוא דודשל םינמרגה ולכוי אל ןעמל
 .ונמע תאשל ונלוכי דועש טעמה תא ונתאמ וחקי

 .םהלשמ םיסוסבו הלגעב קסנולפל ונואיבה םינלופה

 ךרדב ולקתנ ,בונאכי׳צ לא וכלה. רשא הלא םלוא
 ונעיגהב .הנורחאה הטורפה דע ודדשנו ינמרג בראמב
 תיבב .יקסבונמלק תחפשמ לא רוגל ונסנכנ קסנולפל
 הרענ ,הנח ,ילעב תוחא ,הריעצה תבה אלא הרתונ אל
 ךרוצה תעשב רשא ,ליגר יתלב בל־ץמואב הנייטצהש
 רופס ןיאל ,רעצה הברמל ,ויה ולאכ ךרוצ־תועשו —
 .םינמרגה ינפמ תיבה לעו המצע לע ןגהל העדי —

 תונייה ןסחמ לא ץורפל םיסנמ םה ויה םעפ אל ןכש
 הז ןיא .םהיתונויסנ תא ףודהל העדי הנחו תולילב
 תחקל וחילצה אל םה רבד לש ופוסבש ןבומכ רמוא
 םה םירדחה תשולש תב הרידה ןמ .ךרע־רבד לכ
 .תוטימ ,הביתכ־ןחלוש ןוגכ ,םיטיהרה ןמ קלח ואיצוה

 .תוניי וחקל ףתרמה ןמ

 .םידליהו ירוה ,תושפנ ששב ונאב קסנולפ לא

 תא יתמייס ךא הז ,הרשע־עבש תב זא יתייה ינא
 היה ,םייקתהל הממ ונל היה אלש ןוויכ .רפסה־תיב
 קצייונילג לא בנגתמב אצוי הרשע־עבראה ןב יחא
 והוספתש ,הרק םג םעפ .שפנ־לכוא־יכרוצ ונל איבמו
 המכ זא בשי םג אוה .תונמאנ תוכמ וילע וריטמהו

 .אלכה־תיבב םישדוח

 המוקב רתסומ דחא רדח היה יקסבונמלק תיבב
 תחא אל םיאבחתמ ויה הז רתס־רדחב .הנושארה

 .םינמרגה תושיגנ ינפמ םירבג המכו המכ

 ןמל עשעתשהל גהונ ינמרגה ןאטיפאקה היה ןכש
 ־וחרה תא אטאטל ויה םיסונא םידוהי .רקובה־תועש
 אלל םהב םיללעתמ ־םינמרגה ויה השעמ תעשבו ,תוב
 ¬פגב םינקזה תא םיתיצמ ויה םישישי םידוהיל .םחר

 גורה אלב םוי רבע אל ,תוירזכאב וכוה םירחא ,םירור
 .םיינש וא דחא

 ¬יח םיכרוע ,תיבל תיבמ םיטטושמ ויה םינמרגה

 ־יכרצמ ,ףסכ־יצפח ,ףסכ ,ךרע־רבד לכ םידדושו םישופ
 .לכוא

 ,תחא הידוהיב ץפח ול אצמ ומצע ןאטיפאקה ולאו

 .םיכעכ תריכממ הסנרפתהש ,ונפילמ קינמיד הלדא

 תוכמ הב ץיברה םעפש ,ךכ ידיל דע ועיגה םירבדה
 .ויבגעל התנענ אלש לע

 1940 רבמטפסכ קסגולפ

 (יקסבונמלק דוד רפכמ)

 ¬ראשה ,השראוומ 1940 רבמטפסב יתחרב רשאכ

 ,ילש רחסימה יקסעמ המייקתנש ׳יתחפשמ ידיב ית
 הז היה .יתרבצש תונוזמה יאלמ תאו יפסכ לכ תא
 תריגסל דע םהל קיפסה הזו חמק .רכוס ,םינופא קש
 ראשנ יחא .קסנולפל ירוה ורזח םג זא .השראוו וטיג
 ויהש ,םיקסעה לוהינב ךישמהו הידליו יתוחא םע
 תמו סופיטב הלח ףוסבל .הלודג הנכסב זא םיכורכ

 .א״שת הנשה־שארב

 םיימעפ .הידלי םע הדבל הראשנ בוש יתוחא
 תוליבח םע עיגהל ידכ לובגה תא יתרבעו יתנכתסה
 יבוש ךרדב ינוספת הינשה םעפב .השראו וטיגל ןוזמ
 הדבועה לבא ,לוגרפב תומולהמ המכ יתגפס .קסנולפל
 ינאש החכוה שמשי רשא רבד םוש ילצא היה אלש
 רזוח ינא יכ ׳ירבדל ונימאיש םרג ׳החרבהב קסוע

 .רחסימ םושב קסוע יניא יכו ךיירה לא

 לובגה תא זא םיחירבמ ויה םישנא הברה ירהש
 ויה וללה תא .תורוחס ינימ לכ םיריבעמו בושו ךולה
 םידדוב םידיחי קרו ,הדובע־תונחמל םיחלשמו םירסוא

 .םהיתוחפשמ לא בושל וכז דוע םהמ

 .םוגע בצמב קסנולפ תא יתאצמ יבושב

 םיסונא םידוהיה ויה ירדעיה ןמזב יכ יל עדונ
 רפוכה ימוכס ויה המ .רפוכ־ימדב םינמרגה תא דחשל

 .עדוי יניא

 לכש ,יל עדונ םינוש םידיקפ םע םירשקל תודוה
 תויושר ראשו םיסימה-ידרשמ ,היריעה לש תודועתה

 -יהל היה רשפא םהמש ,קסנולפב הלשממהו היריעה

 וא ריעה תפוקל םיחרזאה לש םהיתובוח לע עדוו
 םינמרגה ולכי הז דוסי לע .תומלש וראשנ ,הנידמה
 .תובוח ראשו םיסימה תובוח תייבגל ץרמב תשגל

 םידוהיה לא ונפ םה הנושאר הרושבש וילאמ ןבומ
 .לכ ןיעל רורב היה הז רבד .סמה יבייח

 ,ךיירה ימוחת לא קסנולפ לש החופיס םע רשקב
 _היה עבקנש רעשהו ,ינמרגה עבטמה םש גהנוה

 ־טיההו םיריחמה דוסי-לע חכוויהל היה רשפאש יפכ
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 קראמ תרומת ינלופ בוהז — םינמרגה וליטהש םיל
 .ינמרג

 אל ימשר חרואב עבטמ תפלחהש וילאמ ןבומ
 ¬מאמב שיא שיא םיקראמ גישהל היה ךירצו הגהנוה
 השראו ןיב החרבה יקסע הדדוע וז הדבוע .ולש ויצ
 ינלופה בוהזה שמיש השראווב ןכש ,ךיירה יחטשל

 .רחוסל רבוע עבטמכ
 תא רשאו ׳יתשא םדוק הרביד וילעש ׳ןאטיפאקה
 ,םידקפימ םוי םוי ךרוע היה ,ירעצל ,רכוז יניא ומש
 ,חצר־ישעמ ,תוכמ תצברה לש העווזדווזחמ הלא ויה
 אלכה לא םיכלשומ ויה ריעה לש םידבוכמ םיחרזא
 ומצע אוה םג םעפ שמיש ,יבא יפמ יל עדונש יפכ —

 .שממ היציזיבקניא וז התיה — הבורע־ןבכ
 תשיגפ ןכש ,והערמ שיא םיקחרתמ ויה םדא־ינב
 השמיש ,ינמרג ידי־לע בוחרב אתווצב םישנא השולש
 המיזמ־ישעמ הזיאל וא לוגירב דשחל הליע רבכ
 — דחיב םישנא העברא ולאו ,םינמרגה דגנ םירחא
 םירוקיב םיכרוע ויה אל ןכ לע .שממ רשק הז ירה
 םינכש לצא ,רתויב םיבורקה םישנאה לצא וליפא
 לש תורשפא לכ םינמרגל ןמזל אלש ידכ ,םידידי וא

 .שבוכה דגנ רשק תרישק רבדב תונעט

 קסנולפכ תידוהיה היסולבואה

 ¬ישב קסנולפב תידוהיה היסולכואה הלדג םייתניב
 ¬ומשכ קסנולפב וררוגתה המחלמה ינפל םא .רכינ רוע
 ימי תישארב הז דפסימ טעמתנ ,םידוהי םיפלא הנ
 ידכ ינמרגה שוביכל הנושארה הפוקתבו המחלמה
 רזפתנ רחא קלח ,היסורל קלח חרב ןכש ,ךרעל םייפלא

 בוש רזח קלח םנמא .ןילופב תורחא םירע ינפ־לע
 ¬והיה םיבשותה ןמ םלואו ,קסנולפל המ ןמז רובעכ
 .לוכה ךסב םיפלא תששכ אלא ורתונ אל םיקיתווה םיד
 .לדגו קסנולפב םידוהיה רפסימ ךלה ןכ־יפ־לע־ףאו

 ¬ושייהו תורייעה ןמ םיטילפה תמירז ללגב לכ י םדוק
 .לשמל ,יתשא תחפשמ האבש ךרדכ ,םיכומסה םיב

 .קסנולפב הבישי־תוכז ולביק וללה

 ולידגהו קסגולפל ועיגהש םידוהיה בור םלואו
 ,םיטילפה יפלא ויה ,םוקמב תידוהיה היסולכואה תא
 ."םייקוח־יתלבה" ונייהד ,תוישיא תודועת אלל ויהש
 ,קסנולפל ועיגהש השראוומ םידוהי הברה ויה םהיניב
 דוע ךכ לעו ,םייתניב רפתשה ילכלכה םבצמ רשא

 .ןלהל רפסנ
 םירישעה םידוהיהו תימוקמה היצנגילטניאה םא
 יניעמ םירתתסמ ויה ,לצב ראשיהל ולדתשה םיימוקמה
 ־וסיה אקווד חטשה ינפ לע ףוצל התע וליחתה ,שבוכה
 ,קסנולפ ילבס .ןותחתה םלועה ישנאו םיקפקופמה תוד

 םתעש העיגה התעש ׳םינוירבו םישיא-ילדח ,םינישלמ
 םהיתונבל םינוק ויה ,גשגשמ לחה ילכלכה םבצמו

 קסנולפל ועיגהש ,רתויב תובוטה תוחפשמה ינבמ םינתח
 תויאקסנולפה תומלעה .הלצהו טלקימ ןאכ םשפחב
 וררב ןהו שובלה בטימב תוטשקתמ וליחתה ולאה
 ויה םנמא .דואמ לודג היה רחבימהו ,םילעב ןהל
 דמעמ הנקזחת אל ולא תוחפשמש םיצצולתמ תוירבה
 םלואו .זא דע ויחי קר םא ,המחלמה םויסל דע אלא

 ןיעמ םיאושינ ויה קסנולפל ועיגהש םיטילפה יבגל

 אופיל ישנא דעו דא קסתלפב אנפיל יטילפ תאח בתנמ

 טויו׳גהח עויס תשקב ןדעב השראוב
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 הרזעה דעו תולועפ לע סראמב 5 םוימ ןובשחו ןיד

 ,םהלש רתויב תורעובה תויעבל ןורתפ תניחבב הלא

 .הסנרפה תייעבל לכ םדוק

 ףוספסאהו ןותחתה םלועה תודוסי תא יתרכזה םא
 ךיישל רשפא וללה לא ירה ,חטשה ינפ לע זא ופצש
 בנג ,רציפ הלדנמ היה הנוכמש /ץריימש לדנמ תא
 .םיבנג לש המלש היפונכ הדמע ותדוקפלש ,יעוצקמ

 ופאטסגה ינפל ןישלמ השענ אוה ןמזה תצורמב
 וקבאמב טארנדויל עירפהש ׳ךכ ידיל ועיגה םירבדהו
 הלע המ .קסנולפב ידוהיה בושייה לכלו ומויק לע

 .ןלהל רפסא דוע ולרוגב

 תוישיאה תודועתה תקידב

 תחא םיטילפה יבגל היה תוישיאה תודועתה ןיינע
 הדועת םהל התיה אל ירהש .רתויב תובואכה תויעב;!

 .קסנולפב םתבישי תא רישכתש

 היעב וז התיה ,קסנולפ בשות ,ידיד יבגל םג
 ־יתלב בשות יתייה ירהש .ןורתפל השקו תיניצר
 .רבעמ־תדועת יל התיה אלש םושמ ,יריע ךותב יקוח

 .דתיה ,הנממ המגוד ידיב ןיא ירעצלש ,תאזכ הדועת
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 ־לעב לש ודי־תמיתחל דעוימה םוקמבו הנומת תלוטנ
 .ועבצא־תעיבט היוצמ התיה הדועתה

 אב (ןיישריסאפ) תאזכ רבעמ־תדועת תגשהב
 -תדועת םעפ הדבא הנח יתוחאל •הרקמ הזיא יתרזעל
 הל ןתינ הדיבאה לע העידוהש רחאלו הלש רבעמה
 הדועתה האצמנ ןכמ רחאל בר אל ןמז םלואו .קתעה
 המכ רתויב בר אל ץמאמ ךות יתנקית זא .תירוקמה
 םשה תאו ,הלש תירוקמה הדועתבש םיטרפה ןמ
 אצמנש ,יחא לש ומש היה הז ."םייח״ל יתנקית הנח
 ¬ותה תמישרמ קחמנ אל ומשו לארשי־ץראב זא רבכ
 תא יכונא אופיא יתספת .קסנולפ תייריעבש םיבש
 אל הדועתה יבג־לע יתוחא לש העבצא תעיבט .ומוקמ
 ןוימד תא קדב אל שיא ירהש ,רקיע לכ העירפה

 ילש הלובחתה הרתכוה ךכ ןכאו .תועבצאה־תעיבט
 .האלמ החלצהב

 חרואב םידוהי הברה םייוצמ קסנולפבש הדבועה
 היה רשפא .םינמרגל בטיה העודי .דתיה יקוח־יתלב

 .תובורק םיתעל ךכב חכוויהל

 םידוהיה תא םיאיצומ ויה םעפב םעפ ידמ ןכש
 םיכרוע ויה םשו שרדמה־יתב ירוחאמש רכיכה לא
 םינמרגה ויה תאזכ הגצה תכירע םשל .תודועת תקידב
 ,םיבטאל ,ס״ס ישנא — בונאכי׳צמ הרזע םיקיעזמ
 .םידוהיה ןובשח לע םיעשעתשמ ויהו — םיניארקוא
 חלשנ היה ,תישיא הדועת תוארהל היה לוכיש ימ
 ¬ונא ,הדועת םדיב התיה אלש הלא ולאו ,דחא דצל
 ¬רפב םינייוזמ םינמרג תרדש ךרד רובעל ויה םיס
 תעש לכ ךשמב ןברוקב םיטבוח ויה רשא ,םילוג
 ויה םישנא תורשע .םיסגלקה תורוש ןיב ורבעמ
 דועש ׳הלא .תוינחצורה תומולהמה תחת םיללח םילפונ

 .עודי יתלב ןוויכל םילבומ ויה ,םייחב וראשנ

 ¬קמבו םיתבה לכב םינמרגה םירבוע ויה םייתניב
 םירוי ויה ,םש רתתסמ והשימ םיאצומ ויהש הר

 .םוקמב וב ותוא םיגרוהו

 תעב רתויב תוחיכש יוול־תעפות ויה דוש ישעמ
 השמיש שרדמה־יתב ירוחאמש רכיכה .וללה םיעצבימה
 םיקיעזמ ויה םעפל םעפמ .תורחא תורטמל םג םינמרגל
 'ירבד לכ תא םהמ לוזגל ידכ ,םידוהיה לכ תא םשל
 ,ןיאושינ־תועבטל טרפ ,בהז ,ףסכ ,םתושרבש ךרעה
 .ןהילעב לצא ריאשהל םתובידא בורב ושריה ןתואש

 הדחפה םשל וכרע וללה םידקפימה דחא תעב
 ואצמ וליאכו םיפסאנה ןמ םידחא לצא קדקודמ שופיח
 רשא ףסכ םוכס הזיא םירישעה םידוהיה דחא לצא

 .םוקמב וב הרונ אוה .םינמרגל ורסמ אל לוכיבכ
 יכדרמ לש ותחיצרל דע יתייה אוהה הרקמב

 הירצונ השא ול אשנש ,רמומ ידוהי הז היה .יקסנזאל
 םע דחי ררוגתהל ץלוא אוה .םידלי ינש םהל ויהו
 בשחנ אוה גרבנרינ יקוחל םאתהב ןכש ,םידוהיה

 היה אל רבד לש ותימאל .ידוהיכ םינמרגה יניעב
 הרטשמה ןמ םירטושה דחאש אלא .ףסכ לכ וידיב
 ¬וחכ םייתפש) "ןפיל האואלב" היה ויוניכש ,תילילפה
 ולצא ךרע — רכוז יניא ותחפשמ םש תא — (תול
 עגרב .וילענ תא ריסהל וילע הוויצ ךכ רחאו שופיח
 ליטה ,הדוקפה תא עצבל ידכ ףפוכתה יקסנזאלש
 תא לביקש רחאל .ובגב הריו וילגרל עבטמ ינמרגה
 לע הבושתכו םימחר יקסנזאל שקיב ,ןושארה רודכה

 .תמו לפנ םהמש םירודכ ינש דוע לביק ךכ
 .םיללח המכ םילפונ ויה הז ןיעמ דקפימ לכב

 םידוהיה־תצעומ — וטיגה

 ידוהי וטיג םיקהל םינמרגה וויצ 1940 תנשב
 .1941 יאמל דע החדנ הדוקפה עוציב םלואו .קסנולפב
 ־לע ונמתנ הירבחש ,םידוהיה תצעומ המקוה םייתניב
 ,תורחא םירעל דוגינבש ׳ןייצל שי ןאכ .םינמרגה ידי
 םידוהיה תצעומ ירבחל םינממ םינמרגה ויה ןהבש
 קסנולפב בצמה היה ,היצנגילטניאה ברקמ םישנא
 ־ילטניאהש ,ןכל םדוק יתנייצ רבכ בגא ךרדב .הנוש
 םירתתסמ ויה םידוהיה םירישעהו תידוהיה היצנג

 .םינמרגה יניעמ
 ,ןוגה ,טושפ ידוהי הנמתנ הצעומה שאר־בשויל
 ,תידוהיה היסולכואה ןהו םינמרגה ןה ,םידדצה ינשש
 ומשו ועוצקמב טייח היה אוה .דובכב וילא וסחייתה

 .קמאר בקעי היה
 ־יש ,הבש דיחיה טנגילטניאה היה הצעומה ריכזמ
 אורק עדיש ,קסנולפ תייריעב רבעשל דיקפ ,יקזדאר
 .ותריחבל םעטה היה הזש ,חינהל שי .תינמרג בותכו
 גהנתה אוה .והשמב ומישאהל הביס לכ ןיא ,בגא
 אוה .םוגעה ודיקפתב ותנוהכ ןמז לכ ךשמב "רדסב"

 .תעדל ומצע תא ודבאב וטיגה לוסיח תעב הפסנ

 המ ,הדובע-תכשל המק םידוהיה תצעומ תרגסמב
 דמע וז הכשל שארב ."טמאסטייברא" זא ארקנש
 שיא םעפ היהש ימ ,(ב״הראב התע) סקופ המלש
 ־בשויכ םעפ שמישו קסנולפב עודי לאמש ןויצ־ילעופ
 םייח הכשלה רבח היה ןכו ,םיטייחה תדוגא שאר

 .הדוגישפ
 ,ןיוול היה הדקפמש ,תידוהי הרטשמ םג המקוה
 תצעומ שאר לש ויחא) קמאר ןנח היה ומוקמ אלממ
 ןמלמז שובאג ,רקסנרש םירטושה ויה ןכו ,(םידוהיה
 ,ןומולס טרבלא ,(דריו לארשיב היה ,םייחב ראשנ)
 .םירטושה רפסמ לדגוה וטיגה תמקה םע .םירחאו רדורב

 הקוסעתה תייעב

 ¬ובעל םישנא םיפטוח םמצע םינמרגה ויה הליחת
 ,תובוחרה יוקינ ןומ ,תונוש תוירוביצ־תודובעל ,הד

 .גלש יוניפ ,םישיבכ ןוקית ,םיניינבה
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 ,הזה ןיינעה רדסוה םידוהיה תצעומ תמקה רחאל

 ידיב זאמ התשענ םינמרגל הדובע־תוחוכ תקפסאו
 .תידוהיה הדובעה תכשל

 ־ימי תבוח ליטהל זא הטילחה םידוהיה תצעומ
 ידיב וכרענש תומישר יפל ,םידוהיה לכ לע הדובע
 הסנרפ רוקמל ךפהנ הז .תידוהיה הדובעה תכשל
 םילעופ רוכשל ולכי םיעצמא ילעב םישנא ןכש ,םיברל

 .םמוקמב הדובעל םחלושלו

 ,םירחא הסנכה תורוקמ םג ואצמנ ןמזה תצורמב

 .ךכל םיקוקז ויהש םידוהיל ,םייקוח

 רפכב הפועת־הדש תיינב היה וללה תורוקמה ןיב
 תורכוש ויה תונוש תוינמרג תומריפש ,ובי׳זאסאנ
 םג םש .ותיינבב הדובעל ,םולשת תרומת םילעופ
 תובישח לעב היהש רבד ,םילעופל בוט סחי היה

 .םהה םימיב הבודמ

 םנמא תומלשמ תומריפה ויה ,הדובעה־רכשל רשאב
 תלטונ .דתיה הדובעה־רכשמ 50% לבא ,אלמ ריחמ
 תבוטל היפכ־סמ הז היהש עמשמ ,היריעה תלהנה
 דוע םלשל היה ךירצ םיזוחאה 50 ראשמו ,םינמרגה

 .ףסכל הקוקז התיה דימתש ,םידוהיה תצעומל םמ

 .לובכה — דחא הסנכה רוקמ דוע עיפוה ךכ רחא

 תא קפסל םידוהיה־תצעומ המצע לע הלטנ ןאכ םג
 םיתעל .םויל םיקראמ ינש היה הדובעה־רכש .םילעופה
 .תונלבקב הדובע דעב רכשה תא םימלשמ ויה םג

 םיינמרגה תונוטלשהו ,היריעה לש הניינק היה לובכה
 .לוז קלד־רמוח גישהל ידכ ותוא םיקיפמ ויה

 םינמרג םע םיקסע

 ־ובע ינימ לכ םישוע םיבר םידוהי ויה הז דבלמ
 .םינמרגה יקשמב רזע־תוד

 ילכלכה בצמה רופיש לע ועיפשה ולאה תוביסנה לכ
 רחסימ ירשק ורשפאתנ ךכ ידי־לע .םידוהיה לש
 ,ריעה לא רפכה ןמ ןוזמ־יכרוצ תחרבה ,םירכיאה םע

 ,הזכ ילאסכודאראפ בצמ רצונ ףא תמייוסמ הפוקתבו

 ־יכרצמ לש לודג הכ יאלמ רבטצנ םידוהיה לצאש
 .םלצא םינוק ויה םמצע םינמרגהש ,ןוזמ

 םויק לע רומשל ידכ ץמאמ לכ םידוהיה ושע ןכש
 ךשמב ןכאו .בערב עווגל אלו היחמל חיוורהל ,שפנה

 .םדיב רבדה חילצה המ ןמז

 הכאלמה־ילעב םג וכז םינמרגה םע םעגמל תודוה
 רבודי דועש ,ומצע ךופ ,הסנרפ תורוקמל םידוהיה
 ידיב ורפתנש תופילח שבול היה ,הבחרהב ןלהל וב
 הליע ןמז רובעכ ושמיש םג ולא תופילח .ידוהי טייח

 .טייחה לש ותומל

 םייקל יתכרצוה ירהש .תונלבקב לובכב יתדבע ינא
 ונלש הסנכהה תורוקמ לכו ,ידמל הלודג החפשמ

 ,תורמשמ יתשב יתדבע ךכיפל .ומתתסנ תומדוקה

 יתייה .םיירהצה ירחא הינשה ,רקובב םכשה הנושארה
 העיגה תאז ףרח .תוחוכל לעמ דבועו םימב דמוע
 דבכנ היהש םוכס ,םויל םיקראמ העבראל דע יתסנכה

 .ידיד יבגל ידמל

 ־תצעומ יצמאמל תודוה יכ ,רמול רשפא ןכ יכ הנה
 ־כואה בצמ לע לקהל הפאש םימתבו תמאבש ׳םידוהיה
 ¬ארו שארבו ,איהה תיגארטה הפוקתב תידוהיה היסול

 תייעבל רדסה גשוה ,קמאר לש ויצמאמל תודוה הנוש
 .םויקהו הקוסעתה

 אל היפכ־תדובעב (:הקסבונזנלק הרש תרפסמ)
 ףיסאב היה הז םעפ ,ךכל יתפטחנ רשאכ אלא יתדבע
 הדובעה־תכשלמ .המדא־יחופת ףיסאב ךכ רחא ,קלס
 לבא ,הדובעל בצייתאש תושירד ףרה ילב תואב ויה
 ילע .תואיר־תלוח יננהש ׳תיאופר הדועת יל התיה
 ,היפכ־תדובע לש םירחא תומוקמ דוע ויהש ףיסוהל

 ¬לע םידוהי םשל חולשל תבייח ,דתיה הדובעה־תכשלש

 הדובעהדדנחמ היה הלא ןיב .םינמרגה תנמזה יפ
 םיכלוה ויה םשל רשא ,קסנולפ דילש הקבונאלאדב
 התיה ןמז הזיא לכ .תורמשמב הרוחש הדובעל םידוהי

 .המוקמב תאצוי התיה תרחאו ׳תחא הצובק תרזוח

 ־תוצונ תטירמל םישנא םיחלשנ ויה ץפרישל םג
 .םיזווא

 אלש וילאמ ןבומ (:ךישממ יקסבונמלק דוד)
 ־תכשל ידבוע ראשו סקופ דגנ תונוש תונעט ורדענ
 תוישיא תועפשה יכ ,םירמוא ויה תוירבה .הדובעה
 חולשמב לטובמ יתלב אל םוקמ וספת תויורכיהו
 ,אוה ילש ישיאה םשורה .תונוש תודובעל םישנאה

 לדתשה אוה ,רדסב סקופ היה רבד לש ודוסיבש
 ול ויהש הלאל •םלוכ תא הדובעב רדסל ותלוכי יפכ
 םישנא ולאו ׳ןבומכ רתוי רזוע היה ׳רתוי םיבורק

 .ןתינש םוקמ לכל חלוש היה םריכה אלש

 תידוהיה הרטשמה

 תידוהיה הרטשמה בכרה לע יתרפיס ןכל םדוק
 ויה הרטשמב םלואו .הלש ירקיעה ןיערגה תניחבמ
 ןוגכ ,קסנולפ ישנא דימת אל ׳םינוש םישנא דוע
 קסנולפל עיגהש ימ ,ןיוול תידוהיה הרטשמה דקפמ

 .ינמרגה שוביכה ימיב קר

 השראוומ עיגהש ,דחא סופיט םג היה םירטושה ןיב
 לש ונתח היה אוה .ותחפשמ םש תא רכוז יניאשו
 ךראפ אנינח םשב ול וארקש ,קסנולפמ יעוצקמ ןצבק
 .לבסכ םג דבע םעפל םעפמ רשאו ,(ןיחש־הכומ)

 ־טשופכ ועוצקמ ליבשב םג ול הצוחנ התיה תאז הדובע
 היהו תובדנה־יצבקמ לש םנגראמ אוה היה ןכש •די
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 .לועפל םהילע המוש ןוויכ הזיאב ,תוארוה םהל ןתונ
 ,רטושה ,ונתח .הי׳זוק בוחרב ררוגתמ היה ומצע אוה

 .םישנאל בוט אל םחי הליג
 םישנאה תאבה םג התיה הרטשמה ידיקפת ןיב
 םיארחא ויה םידוהיה םירטושהו הדובעה ןמו הדובעל

 .םיטרסה ידונע הדובעה־ילהנמ יפלכ
 לכ ררבמה דסומ שמשל םג הכרצוה הרטשמה
 לע רמושהו םידוהיל םידוהי ןיב תקולחמ לש הרקמ

 .תידוהיה היסולכואה ברקב רדסה

 תופידעה דמעמ תא תלצנמ הרטשמהש הדבועה
 םדוק ןכש .לוכל העודי התיה ,היסולכואה ברקב הלש
 הדיב היהש תוירחסמ תוקסיעמ הרטשמה התנהנ לכ
 לש ירצונה קלחה םע המייקש עגמל תודוה ןעצבל

 אולמ הרטשמה ידיב ןתינ וטיגה תמקה רחאל .ריעה
 .ןלהל רבודי דוע ךכ לע לבא .ןוטלשה

 וטיגה

 ררוגתהל םיאשר םידוהיה ויה וטיגה ןוניכל דע
 :קויד רתייב ,הקצולפ בוחרל טרפ ,ריעה יקלח לכב

 .הזה בוחרה תיזחב
 דוע וטיגה תמקה לע םינמרגה וטילחה ,רומאכ
 ,רמאמ עיפוה ימוקמה ינמרגה ןותעב .1940 תנשב

 :רסמנ ובש

 ורגסיי םה ,ימצע ןוטלש םילבקמ םידוהיה"
 םאש ,םמצעל גואדל םיבייח םה ,וטיג ךותב

 ."םירבכע ומכ ודמשוי םה ןכ אל

 ינניא .1941 יאמל דע החדנ וטיגה ןוניכ םלואו
 םאה .תאזה היחדה תוביס ויה המ ןוכנ לא עדוי
 רבד ,םיינמרגה תונוטלשה דוחישל תודוה רבדה השענ
 לש ותעפשהל תודוה ילוא וא ,תובר וילע ורבידש
 ויה ותעשב .ירמגל תורחא תוביסמ אמש וא ׳קמאר
 -אשמ לש העפשה ןאכ התיהש ,ךכ לע םג םירבדמ
 ,תירבה־תוצראמ םישנא םינמרגה םע ולהינש ןתמו
 היעבה לעו םידוהיה לש םבצמ לע לקהל ושקיבש

 .תידוהיה
 ,הדבועה תא עובקל אלא לוכי יניא הזה םוקמב

 .1941 יאמב אלא ידוהיה וטיגה םק אל קסנולפבש

 ,השראו בוחר :םיאבה תובוחרה ויה וטיגה תולובג
 בוחרה תיזח ילבו היסנכל דע הקצולפ ,הבי׳זק ,הידוק
 .הקזדודגושיו בוחרמ קלח ,תורצחה קר ונייהד ,הזה
 ,דתיה הי׳זוק בוחרל השראו בוחר ןיב רבעמב

 .תידוהיה הרטשמה רדסה לע תרמוש

 םישחרתמ ויה וללה םירבעמב יכ וילאמ ןבומ
 המלש רשאכ יכ ,ינרכוז .םישדח םירקמ הזיא םוי םוי
 ,רמשמה לע ודמועב ,ברע הזיאב ריבעה קינ׳זובישפ

 רבע ,ינשה וקלחל וטיגה לש דחא קלחמ םידוהי ינש
 .ךכב חיגשהו ינמרג רמשמ םוקמב העש התואב קוידב
 ידוהיה רטושה תא דיימ םמע וחקל םהש וילאמ ןבומ

 .םוקמה ןמ

 וטיגב רוידה תייעפ

 ־כואהש דועב ,ךכ לכ םירצ תולובגב וטיגה תמקה
 הררוע ,תרכינ הדימב הלדג קסנולפב תידוהיה היסול

 .רעשל ןיא דע רומח רויד בצמ
 .תחא הרידב וררוגתה תוחפשמ עברא דע שולש

 ומכ ,םיטיהר שודג ןולמ־תיב ומכ התארנ הריד לכ
 .םיחרוא־תניל תיב

 ךכ וררוגתה רשא םדאה־ינב לש םבצמ םלואו
 ויה םישנא דואמ הברה ירהש .ידמל בוט היה דוע

 וסנכוה ןמזה תצורמב קרו ,שממ בוחרב םיררוגתמ
 .םימסאל

 ופגאב ןלפק יתדוד לצא חבטמב יתררוגתה ינא
 תוכוס םהל םימיקמ ויה םינוש םישנא .רדורב תיב לש
 גג לש ףילחת ןיעמ םהל היהיש ידכ ,בוחרה עצמאב

 .םשארל לעמ
 :ידמ1־ םיבוט םיאנתב םלוכ וררוגתה ריעה־יבושח

 .רדתסהל והשכיא היה לוכי ׳ףסכ ול היהש ימ
 בר ןמז הכשמנש ,סופיט תפיגמל איבה הז בצמ

 .דואמ

 סופיטה תפיגמ
 (;הקסבוענלק ,דרש תרפכמ)

 םילוח־תיב הריד וזיאב ןגרוא השראו בוחר הצקב
 ¬גוהו דואמ תיביטימירפ ,דתיה ובש תיאופרה הרזעהש
 ומצעב תמ 1941 ץיקב רשא ׳ןייטשגינפ ר״ד ידיב הש
 ןידימאריפ תולולגב אפרמ היה אוה .סופיטה תלחממ
 ולא םגו ויה אל תורחא תופורתש םושמ ,לוטאפמיסו

 .הקיפסמ יתלבו הריעז תומכב קר ויה
 םג יכ םירמוא תוירבה ויה ,ןייטשגינפ ר״ד תמשמ
 .םילוחה תא אפריש ימ ןיא ירהש ,רמגיי סופיטה
 הטשפתה הפיגמה .ךכ היה אל הבאדה הברמל םלואו
 היה אל בושש ,תאזכ הדימב וברתנ םילוחה ,הכלהו
 ¬כוש ויה םילוחה ןמ םיברו םילוחה־תיבב םוקמ םהל

 לש ולופיטב ראשנ םילוחה־תיב .שממ בוחרב םיב
 :ונמנ ומעש ,םצמוצמ תווצ

 ¬קמב בלג ,(הניטנגראב התע) קינ׳זובישפ לשרה
 ינפלש ,רטנרלג המולב ןכו .ךמסומ־יתלב שבוח ,ועוצ
 (דוע םייחב הניא) תושבוח דומלל הליחתה המחלמה

 .ילעב לש התוחא ,הנחו
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 ידימ לבקמ םילוחה־תיב ,דיה ןוזמה־יכרוצ תא
 .ךכ־רחא םג ויה אל תופורת לבא ,טארנדויה

 תלחמב הנח הקבדנ םילוחה־תיבב התדובע תעב
 םג יתילח הנש התוא לש ףרוחב .1941 ויתסב סופיטה
 .ונררוגתה הבש ,הככסב יתייה הבוכש .סופיטב ינא
 לא ףוס ףוס ינוחקל הנח לש היצקטורפל תודוה
 םא יכ ,יופיר םשל ךכ לכ אל ילוא .םילוחה־תיב
 םילוחה־תיבב .םימשה״תפיכ תחת בכשא אלש טושפ
 הסונא ׳םוחה דרישמ .םוי רשע־הנומש היורש יתייה
 םוקמה תא תונפל ידכ ,-םילוחה־תיב תא בוזעל יתייה

 .רחא והשימל

 החפשמ לצא הניפ וזיא םירוהה וגישה םייתניב
 ,םילוח ינש םש ויה .םיניכה ונולכא םשש ,תרחא

 הלוח התיה תבה ולאו קתושמ היה החפשמה יבא
 השולח יתייהש תעב ,ינואיבה הז ןומראל .תפחשב
 ¬מוא ויהו ילגר לע דומעל יתלוכי אלש ,ךכ ידכ דע

 .(תכלל אנ יסנ) ׳ךייג יצ ריבארפ" :ףרה ילב יל םיר

 .לכאמ־רבד םוש היה אל תיבבו

 רומח בצמב ואבוהו יחאמ םייבש דוע ולח ירחא
 .ואירבה םה םג .םילוחה־תיב לא רתויב

 האורבת יאנת תרימש לע (:יקסבונמלק דוד ךישממ)
 ־בואה ןמ קלח .רבדל המ היה אל וטיגב םייראטנמלא
 ¬רגה ידיב הנתינש ׳סופיט דגב הבכרה ולביק היסול

 .םידוהיל וגאדשמ רתוי םרועל וללה ודחפ ןכש ׳םינמ
 .טארנדויה לדתשה תופורת יניינעב

 תוריש תא לביקש ,רב ר״ד קסנולפל אב ךכ רחא
 .וידיל תואירבה

 תוילכלכ תויעג

 לכ ולסוח ,1940 תנשב ,וטיגה ןוניכ ינפל דוע
 .תוידוהיה תויונחה

 ץוחנ ,םיסיטרכ יפל תונוזמה תקולח הגהנוה רשאכ
 הינכרצ החתפנ זא .הקולח־תונחת הזיא םיקהל היה
 םידוהי םירחוס 12 ונמנ הילעב םעש ׳ןוזמ־יכרצמל
 .(םירחאו ץייפוק רזוע ,ןיילק ,ןמסורג השמ ,רגיצנאד)

 ןוזמה־יכרצמ לכ וחרבוה תאזה הינכרצל תודוה
 — רבכ יתרכזהש יפכ — םינמרגה וליפא .וטיגל

 רדסהל ץק םישל ושקיבשמ םלואו .וטיגב םינוק ויה
 תמשאב םידוהיה םירחוסה לכ תא ורסא םה ,הזה
 םה .םיבר ןיטינומ ול ואציש ןיינע הז היה .החרבה
 דוסי לע םא ,ךכ רחאו ,1941 ףוס דע אלכב וקזחוה
 .ץיבשואל ולבוה םה ,הליגר הדוקפ יפ־לע םאו ןיד־קספ

 תקפסא לע תיניצר העפשה הל העדונ וז הדבוע
 היה דימת אל ךליאו זאמ .וטיגה יסולכואל תונוזמה
 .םימימת תוליל וכשמנ םחל תיינקל םירותה ,חמק

 םירכומ ויה םינמרגהש ,הצבוח תלבק םשל םג
 המ םהל היה אלש םושמ ,בלח םוקמב וטיגל התוא

 לוכה .םיכורא םירותב דומעל היה ךירצ ,הב תושעל
 .םיסיטרכ יפ־לע קלחתמ היה

 טעמכ םיקלחמ ויה אל םיסיטרכה יפ־לע םלואו
 .(יקסבונזנלק הרש הריעמ) םולכ

 ידכ ,ךרעה-יצפח לכ תא ,לוכה רוכמל היה ךירצ
 םויקל ןוזמ יכרצמ תצק תולובחת ינימ לכב גישהל
 הטימה־ילכ ,ףסכה־יצפח תריכמב םיליחתמ ויה .שפנה
 םינכומ ויה רדגל רבעמ רשא םירצונהש רבד לכו

 .םיכרצמ תצק תרומת ותונקל

 וטיגב תידוהיה הרטשמה

 .הרטשמל ןוטלשה אולמ רסמנ וטיגה תמקה זאמ

 ¬טושה .םיפסונ םירטוש סויג ידי־לע ובחרוה היתורוש

 םיעבוכו ההכ לוחכ עבצב םידגב — םידמ ולביק םיר
 הרטשמ) "ייצילופנדוי" תבותכ וילעו לוחכ טרס םע
 יתרטשמ ןוגריאו תוגרד םש ויה תוגוהנ .(תידוהי

 .ליגר

 ,רדסה תרימש ,רומאכ ,היה הרטשמה ידיקפתמ

 ,החרבה עונמל ידכ ,וטיגל הסינכה דיל הרימשה םויק

 ,דתיה אלש םישנא וטיגל סנכיהל ולכוי אל ןעמלו
 .ךכל תושרה םהל

 םיידוהי םיטפשמ ןכש .רסאמ־יתב ינש םג ויה
 תובצייתה־יאב היה רבודמה .וטיגה ךותב םיכרענ ויה
 ינפמ תורתתסה ,םישנא ןיב םיידי-תורגית ,הדובעל
 ןיעמ םיטפשמב םינודינ לש םרסאמ ךרוצל .םינמרגה
 ינשה םירוסאה-תיב .דחא רהוס־תיב םייק היה הלא
 םדא־ינב םישבוח ויה םש .םינמרגה תווצמב חתפנ
 לכ תא םיחקול םה ויה םשמו םינמרגה תדוקפ יפ־לע

 .םהיכרצל םהל ץוחנ היהש ימ

 ,בוגי׳זטסמ קישורג היה שובח הז רהוס־תיבב

 ־תיבב שבחנו ינלופה דצב םינמרגה ידיב ספתנש
 תושעל הצוחה אצי רשאכ ׳תחא םעפ ידוהיה רהוסה
 .טלמנ ,ןייטשפא רטושה לש ותרימש תחת ויכרצ תא

 ןייטשפא תא ורסא ךכ םוש לעו ,ואצמ אל ריסאה תא
 המוד שנועל ןודינ ומע דחי .הילתב תוומל והותו
 .השראוול וכרדב םינמרג ידיב ספתנש ׳ידוהי הזיא

 וטיגב יגמופג תוומ ןיד רזג תאצוה

 -יצע ינש ומיקה שרדמה־תיב ירוחאמש רכיכב

 וארק םינמרגה .הרקמב םש יתרבע העש התואו הילת
 לע ינדימעה דחא ינמרג דציכ ,ינרכוזו תשגל יל
 יפל היהי לבחה ךרוא םא ,דודמל ידכ ,ףרפרש

 .הנוכנה הדימה

 יניאש םושמ ,רבדא אל עגר ותואב יתשגרה לע
 .םילמב הראתל לגוסמ
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 ¬ות תועצמאב םידוהיל ועידוה רחש םע תרחמל
 ידכ רכיכב העובקה העשב בצייתהל םהילעש ׳םיפ

 .גרוהל האצוהל םידע תויהל
 רכיכה' התיה גרוהל האצוה לש הזכ סקט תעב
 ויה וללהו ,םיעלקמב םינייוזמ 0״ם ישנא תפקומ
 ,םיעדוי ויה םישנאה .להקה גהנתמ דציכ םיחיגשמ
 לע רומשל שי ,יכבב ץורפל רוסא הלאכ םירקמב יכ
 "קדוצ״ה ןידה־רזגל המכסה לש יוטיבכ ,לוכיבכ טקשה

 .םינמרגה לש

 ויה אל הלאכ גרוהל תואצוהו תוומ ןיד־יקספ
 םירקמה בורב טארנדויה חילצה ןכש ,תיסחי םיבורמ
 -תיב ידי־לע ואצוה םרטב הלא ןיעמ ןיד־יקספ לטבל

 .טפשמה

 ־צנ קסנולפ וטיגבש ,ךכל תוביסה תחא וז .דתיה
 .םידוהי ףלא רשע־םינשכ ופפוט

 היה ומצע טארנדויה רשאכ ,םירקמ םג ויה םלואו
 .םינישלמל יתנווכ .םישנא לש םלוסיחל איבמ

 רשא /ץריימש לדנמ תא ןכל םדוק יתרכזה רבכ
 ¬למה ךרד תא ול דחב םידוהיל הזה יגארטה בצמב

 .ופאטסגה רמולכ ,בייואה ינפל תוניש
 ,ופאטסגה לע העפשה ול התיהש ,קמארל תודוה
 רוכבה ונב .ולסוח ותחפשמ לכו אוהו ׳ץריימש רסאנ
 ¬ראווב ופאטסגה םע הלועפ־ףתיש ׳לשיפ /ץריימש לש
 .לסוח אוה םשו קסנולפל איבהל וחילצה ותוא םג .הש

 .ןוירהב זא התיהש ,ותשא אלא הרתונ אל
 תאש ,םי׳צורקאזמ דחא ןישלמ םג עיפוה קסנולפב
 ¬רעתהל תודוה ,לסוח אוה ףאו דוע רכוז יניא ומש

 .םידוהי לש םתוב
 םינמרגה םע רדתסהל קמאר חילצה הדימ וזיאב ׳
 דיעת ,קסנולפב ידוהיה וטיגל תולקה םהמ גישהלו

 .הב ברועמ יתייה ימצע ינאש הדבועה

 .ופירק לש ונגב *טדימש לצא יתדבע תחא םעפ
 ונתדובע .םישנא תצובק דוע םע דחי המדאב יתרפח
 רמג לע ול עידוהל הוויצ טדימש .םימי המכ הכשמנ
 אופיא יתכלה .אקווד ילע לפנ דיקפתהו הדובעה
 ,תלדב יתקפד .טדימש בשוי ןכיה לואשל ידכ דרשמל
 ילא שגינ זא .ימש תא יתעדוהו םוד־תדימע יתדמע
 דציכ עדוי יניאש ,ינמישאהו ינתוכהל ליחתה ,ס״ס־שיא
 ,םימעפ המכ ךכ לע רזח אוה .ינמרג דרשמל םיסנכנ
 םויס לע יתעדוה ולש ,טדימש לא ינסינכהש דע
 רוחאל יתינפו םוד יתדמע ,יתעדצה יתאצב .הדובעה
 הליחתה בושו הרזחב ינארק ס״סה־שיא .תלדה רבעל

 הנוכנ יתלב תוגהנתה ןוועב םעפה םגו .תוכמה תשרפ
 רסאמב ינובישוה ותדוקפ יפ־לע .ס״סה־שיא תוחכונב
 ,יבושל וכיחו יתא דחי ודבעש םישנאה .םוקמב וב
 דע ןיתמהל ולכויש אלב ,וטיגל םמצעב ףוסבל וכלה

 .עמה — .קסנולפב ס״סה ידקפממ — טדימש *

 תונוטלשה דרשמל יתכל לע ורפיס םה םש .יאובל
 .ימלעיה לעו םיינמרגה

 הרקמב םא עדוי יניא ,קמאר עיפוה הרהמ דע
 דיימ לבא ,ןווכתמב אב ילוא וא ,ופאטסגה לא אב
 תא ןתנ קמארש ,ךכב רמגנ רבדה .יניינעב ברעתה
 ךוניח יל ן־תי אוה ךליאו םויהמש ,ולש קדצה־ןה
 ידרשמל סנכאש תעב גהנתהל דציכ עדאש ,םיאתמ

 .םיינמרגה תונוטלשה

 תא חותפל ילע היה המושש ,ךכב היה "יעשפ"
 תונפל אלב תאצלו ,הילא יבג םע ידמועב תלדה

 .ינמרגה לא יבג תא
 אוה ,ופאטסגה דרשממ ינאיצוה קמארש תעב
 דאנ לענש :לוקב ילע קעצו הטיעבו הכמ יל ןתנ

 .(התיבה רהמ) .רזואה

 ןכש .ךכ ימע גהנתה עודמ יל עדונ ךכ רחא קר
 ¬חמל םתיילגה םשל םידוהי המכ םינמרגה ונממ ושרד
 םידוהיהש ,ךכל הנותנ התיה םתגאד לכ ירהש .תונ
 ןוויכו .ידימת דחפו ןואכד לש בצמב םייורש ויהי
 לא ינפרצל ורמא ,םהידיב רבג ןותנ יתייה ינאש

 .הנחמה לא םיכלוהה תצובק

 .ייח תא קמאר ליצה זאש ,דואמ ןכתיי

 וטיגכ ׳ץניל השעמ

 ויה םה .ןמסורג םשב החפשמ קסנולפב ,דתיה
 וארנ םתשולש לכ .ףסויו לשיפ ,לאירזע :םיחא השולש
 ץוחמ לא תובורק םיתעל ואצי ךכ םוש לעו םיצקשכ
 ערתיא םעפ םלוא .ןוזמ־יכרצמ חירבהל ידכ קסנולפל
 ־תיבמ טלמיהל חילצה ךא ,רסאנו ספתנ לשיפ ,םלזמ
 םייורש םירחאה םיחאה ינש ויה םייתניב .רהוסה
 וללה םיחאה ינש תא .סופיטב םילוח ,םילוחה־תיבב
 ושפיח לשיפ תא ולאו ,םילוחה,־תיב ךותב ,דיריב וגרה
 ,קסלישאנב ספתנ אוה םייעובש רחאל .םוקמ לכב

 .קסנולפל אבוה אוהו ,תוירא תודועת וידיבשכ

 לכ לע םילוע הז םדא-ןב לע ורבעש םייוניעה
 -רחא .תוירזכא תוכמ הכוה אוה הליחת .ישונא ןוימד
 לכב והוליבוהו לבחב םימראדנא׳ז ינש והולבכ ךכ
 תידוהיה היסולכואה לכ הארקנ ,גוהנכ .וטיגה תוצוח
 ¬בעל יופצה שנועב לכתסהל ידכ ,םיתבה ןמ תאצל

 .׳ץניל־השעמ וב ועציב בוחרה עצמאב .םינייר

 יונב רבג היה אוהש רכוז ,לשיפ תא ריכהש ימ
 דמעו דמעמ קיזחה אוה .יטלתא חוכ לעבו הכלהכ
 היה רבכ ושארש דע ,םייוניעה לכב הכורא העש

 .תומולהמ בורמ תיבחכ חופנ

 ורייש םינמרגה תא לשיפ שקיב רבד לש ופוסב
 רובעכ קר .לובג העדי אל תימהבה םתוירזכא לבא .וב
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 המ םינמרגל םהל היה אל בוש רשאכ ,הכורא העש
 רשא ,תשקובמה היריה תא לביק אוה ,דוע תוארהל

 .םימויאה וירוסייל ץק המש

 קסנולפב שרדמה-יתב לרוג

 היה הקצולפ בוחרבש ןטקה תסנכה־תיב דיל
 ויה םינמרגה תשילפ ירחא םג .םידיסח לש לביטש
 1939 רבמצד—רבמטפס םישדוחב .ארמג םש םידמול

 רצינש גילז םש ויה ומע דחי .םש דמלמ יבא םג היה
 •יקסנאנזופ םהרבאו

 יל רפיסש יפכ — הליפתה תעב תותבשה תחאב
 ושריגו תויריב וחתפ ,םינמרגה וסנכנ — ךכ־רחא יבא
 םג םהיניב ,םיעוצפ וראשנ םידחא .םיללפתמה תא
 ¬תמ התיהש הצובקה לכ .ץמוחהדדשוע ׳ןייטשלקניפ

 ¬חנש ימ ,םימדקתמ םידיסח ויה ,לביטש ותואב תללפ

 הצובק וז התיה ;םידבוכמ םיתב-ילעבכ ריעב ובש
 לביטשב םיללפתמ ויהש םידיסח םתואמ תילכתב הנוש
 ¬ישק םישנא ,םיקודא םינויצ םש ויה .רוגמ יברה לש

 .תינויצ תונותע םיארוק ויהש ,םיליכשמו םיש

 וז תוברת־תניפ םינמרגה ולסיח הזה רוקיבה זאמ
 .םיקודאה םידוהיה לש

 ־תיבל רומח קזנ םרגנ ןאטיפאקה ןוטלש ימיב
 שרדמ־תיב ותוא ,הקסבאשראו בוחרב ימדקה שרדמה
 ¬וכמ ונופיסו וילתכש ,תיתונמא הריציל בשחנ היהש

 לע היה ןעשנ ןופיסה .םייתונמא םירויצ ויה םיס
 .ץוחבמו םינפב קנע־ידומע

 הרי ,חדקא ופלושבו ןמטפואהה םש םנכנ ןושאר
 לאה תא ונגרהאו הריא" :גאשו שדוקה־ןורא ךות לא
 -יצפח לע ,חרזמה לתוכ תא םינמרגה וסרה זא ."ידוהיה

 ¬והיה לע הרסאנ זאמ .הרותה־ירפס תאו ,ובש תונמאה

 אוה ןמזה תצורמבו הז שרדמ־תיבל הסינכה םיד
 .םיציב לש ןסחמל ךפהנ

 סרהנ הקסבאשראו בוחרבש ןשיה שרדמה־תיב
 .ותיזחב

 םהמ דחאב .תסנכ־יתב ינש אלא אופיא ורתונ אל
 שרדמה־תיב קרו ,וטיגב םיינעל יוחמת־תיב ןקתוה
 ועגנש אלב ונכ לע ראשנ הי׳זוק בוחרבש "שדחה"

 .הערל וב

 ¬תמ ויה ובש ,הקסבונאכי׳צ בוחרב תסנכה־תיב
 .דיימ לסוח ׳רוג-ידיסח םיללפ

 וזפיגה לוסיח

 לש תואטיגה לוסיח ליחתה 1942 רבמבונב דחאב
 -אכי׳צ ,הבאלמ .תואטיג ונייהד ,בונאכי׳צ תביבס לכ

 .רובד־יבונו קסנולפ ,בוג

 ¬נדויה .ןכל םדוק דוע וצופנ לוסיחה לע תועומש

 אלו ,ךכ לע העידי אוה םג םתסה־ןמ לביק טאר
 רבודמ .לוסיחה תרוצ לש היעבה אלא ול הרתונ
 ריאשיש וא ,ךכב קלח ומצע אוה לוטי םא ,ךכ לע היה
 עגונה לכב ,םינמרגה לש תוירזכאה םהידיל לוכה
 ¬נדויה .הילגהל םידמעומה ףוסיאו םיחולשמה רודיסל

 המוגעה היצקאב ליעפ קלח לוטיל טילחה קסנולפב טאר
 תנמ תא רשפאה תדימב וז ךרדב םצמצל ידכ ,תאזה
 לכ תא סניכ קמאר .םישירוגמל התפיצש םירוסייה
 ,ריבסהו בצמה תא םהינפל ראית ,םינקזה םידוהיה

 .ןושארה חולשמה םע וכליי םינקזהש

 .הדובעל םיעסונ לוכהש ,רבדה ארקנ רוביצב

 לוסיח לע רב ר״ד לש וסיג ותעשב רפיס םנמא
 ¬וגמה םישנאהש ,הקנילברט הנחמב םיזאגב םידוהיה

 ןתנ אל שיא לבא ,תבכרה־תונורקב םיקנחנ םישר
 ישונאה ןוימדהש היה רשפא יא ירהש .וירבדב ןומא
 םה יכ ונימאי םישנאהשו הלאכ תוירזכא־ישעמ ליכי

 .רשפאה רדגב םנמא

 ,תונוש תועומש ךלהתהל וליחתה ,אוה ךופהנ

 ־תונחתב יכ ,-םירפסמ ויה .עיגרהל ידכ ןהב היהש
 םילגוסמ םישנא לש תוחפשמ דוחל םינייממ ףוסיאה
 דוחל םיפסאנ םירחא .הדובעל וחלשיי רשא ,הדובעל

 .םיירשפא םויק־יאנת הזיא ןכ םג ונתי וללהלו

 היה ,ןייטשלקניפ־רמוח לקנעי ומכ תכחוגמ תומד
 תוצצ ויה וחומב .תודורווה תווקתה ילעב םע הנמנ
 אוה .םשגה רחאל תוירטפכ תויטילופ תועדוה ינימ לכ
 רקובה תועשב .רישעה ונוימד חוכב ןלוכ תא רצוי היה
 ¬רגה) "ןראפעגקעווא ןענעז סעקעי יד" :רפסמ היה

 ¬בדה ועיגה .תועומש הלאב אצויכו (םהל ועסנ םינמ

 ותעדב יופש יתלב ירמגל השענ הז םדאש ךכ ידיל םיר
 חרואב רתתסמ היה וטיגה לוסיח לש ןורחאה בלשבו
 ספתנש דע ,ידמל ךורא ןמז ךשמב יביטקניטסניא

 .חולשמל ףרוצו

 ,טלחומ לוסיחב רבודמש ׳ונוימדב הלעה אל שיא

 לכב וחילצי אוהש ןפוא הזיאבש ,העדב ויה םישנאה
 ,זע הכ היה םייחה ןוצר .המחלמה תא תולבל תאז
 ועיגה .הרמה תואיצמה תא םילעהל ידכ וב היהש
 רבכ םייורש םתויהב וליפאש ,ךכ ידיל דע םירבדה
 ¬לוה םהש םישנאה ונימאה אל ,הדמשהה־הנחמ ךותב

 .תוומל םיכ

 ,ךרדל םידגב םהל ןיכהל םישנאה וליחתה ןכאו

 -יבורק לש םימולצת ,תרכזמ־יצפח ׳שפנ־לכוא־יכרוצ

 .םדאה בלל רתויב רקי היהש המ לכ ,םירקיו החפשמ

 ובחוסל רשפאש רורצ אלא םמע לוטיל ושרוה אל ןכש
 ,ןושארה חולשמה לש המישר ןיכה טארנדויה .דיב

 .שפנ םייפלאכ וללכנ ובש

 ־והיה הרטשמה התיה 1942 רבוטקואב 30־ה ןמל
 ־לע םישנאה תא תפסואו'םיתבה ינפ־לע תכלהמ תיד
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 תסנכה־תיבב םתוא םיסנכמ ויה .הידיבש המישרה יפ
 ¬שמה לכ תמלשהל דע .שרדמ־תיב עיינ םאד — שדחה
 םהילע הרסאנו םירגוסמו םירוגס םישנאה ויה ולוכ חול

 .האיציה

 .ירוה םג וכלה הזה ןושארה חולשמה םע
 ינש ונתרידב ועיפוה רבוטקואב 30־ה לש וברעב
 קינבוחורפ לאומש היה םהמ דחא .םידוהי םירטוש
 ,המישרב םילולכ םהש ,ירוהל עידוהו (הינמרגב התע)

 .םתא תכללו דיימ שבלתהל םהילע

 .הדירפה הזחמ תא םילמב ראתל לגוסמ ינא ןיא
 אל םה .ימא םג .ול יופצה לרוגה תא עדי יבא
 ¬פהה לכ וליעוה אל םלוא .םהיתושגר לע טלתשהל ולכי
 ןמ םהירחא יתאצי .תכללו שבלתהל ויה םיסונא ׳תורצ
 התאו ,חוטב תוומל ינא ךלוה" :יל רמא יבא .תיבה

 ."המקנב הכזתו היחת ינב

 לבל םהב וכמתו םוליבוהשכ יתיאר םויה תרחמל
 ,ךרדל הדיצ ,םחל רכיכ אלא םהמע היה אל .ולשכיי

 .םייחש־תיבל תחתמ הואשנש

 ¬תסהו השראו בוחרב רדגה דיל יתדמע יכונאו
 םיכרדב וכלה רשאכ ,יגארטה הזחמב םינוא־רסח יתלכ
 -תיב לא דורגושיוו השראו תובוחרה ךרד תולקלקע

 .תוביתנה

 ¬ורקל ןושארה חולשמה ןעטוה 1942 רבמבונב 1־ב
 .ץיבשואל לבוהו תבכרה תונ

 וארו תוביתנה־תיבב םיחכונ ויהש םישנא ידי־לע
 -ירד תא םהמ יתלביק ,ןורקל םילוע םהשכ ירוה תא

 .הנורחאה םולשה־תש
 ולכתסה ,תוביתנה־תיבב םינומהב ודמע םינלופ

 .וקחצו תוומל םילבומה לש םנוסאב

 .ינשה חולשמה אצי ןכמ רחאל םייעובש
 ¬שמ העברא ץיבשואל קסנולפמ ואצי לוכה־ךסב

 .שפנ םייפלאכ ליכה םהמ דחאו דחא לכש ׳םיחול

 ירמה תעונת

 לע ,תונגראתה לע םירבדמ ויה תונוש תוניפב
 תאזכ העונתל םלואו .שבוכל דגנתהל םיכרד שופיח

 .םיעצמאו ץוחה םע םירשק ורסח ןכ .הגהנה הרסח

 תרדענ הביבסהש ׳הדבועה התיה ישממ לושכמ
 החירב .רתתסהל תורשפאה הרסחש ,םירעוימ םיחטש

 .תירשפא יתלב התיה תינומה

 ¬ופה היסולכואהש ,הדבועה התיה תועמשמ ילב אל
 הזמ תוחפ דועו ׳םידוהיל ןומא השחר אל תינל
 הביא םינפ לכ לע יל .םירצונל ןומא םידוהיה ושחר
 אוהש הזיאל הרזע שיגה. ינלופש הדבוע םוש העודי

 .ותוסחב המחלמה תא רובעל לכוי ןעמל ׳ידוהי

 וטיגכ הנותח
 (.דקסבונמלק הרש תרפכמ)

 דוחייב ,ירוה לבא ,יצחו הנשכ דוד םע יתכלהתה
 עיגהל שקיב יבא .ןתחתנש םיכסהל וצר אל ,יבא
 .הכלהכ הנותח יל ךורעל ודיב היהי רשאכ ,םינמזל
 םירפסמ ויה .ןכל םדוק ןתחתנש שרד בצמה םלואו
 גוז־ינב ןיב ודירפי אל הילגהה תעשב יכ ,וטיגב

 .יבא תא ענכשל ונחלצה הז קומינבו
 .םלועל חכשא אל תאזה הנותחה תא

 םיאנתב הרענ לכל ומכ היווח יליבשב וז התיה אל
 ¬וגעה תוביסנב החמש תידור היווח וז .דתיה .םנקיתכ
 תב זא יתייה .תעדה לע תולעהל רשפאש רתויב תומ
 ־תלמש לע הרענ תמלוח הז ליגב .יצחו הרשע הנומש
 לע ,יגיגח חור־בצמ לע ,המוניה םע הרוחצ הפוח

 .הוודחו רדה ,יונ הלוכ איהש הביבס

 יחרואו המוח הלמשב יתייה השובל ינא ולאו
 רתויב הבורקה החפשמה אלא ויה אל ונלש הנותחה

 .םישנא הרשע דחיב ,םיריכמ המכו
 ,קראבזדילמ ןזחה ונלצא ךרע ןישודיקו הפוחה תא

 .יקסיבאטס
 הבר תויגיגח סקטל תוושל ונחלצה ןכ־יפ־לע־ףא
 התיה הנותחה התשמב ןכש .ראופמ התשימ םג ונכרעו
 .הביר תצק וליפאו רביק־םחל לש המילש רכיכ ונל
 ואר םיחכונה לכו ןיראכאסב קתוממ הפק ונלשיב

 .שממ לש הת שימ ךכב

 ברע ותואב .1942 רבמבונב 29־ב התיה הפוחה
 ¬ולשמ דחא וננה יכ ,ןייצל ונילע .תופוח עבש וכרענ
 גוז־ינב ינשש קסנולפ וטיגמ םיאושנה תוגוז תש
 ־ורק ריאמ םייחב דוע וראשנ ונדבלמ .םייחב וראשנ

 תיבל איה — רגנוו (ב״הראב התע) ותשאו גרבננ
 .(לארשיב םהינש) הנראס

 .היונפ הריד ונגשה םיחולשמה תיילגה רחאל
 אל בוש ,ירוה תיב לא םויה תרחמל יתאבשמ
 .שוריגל וחקלנ םה הליל ותואב דוע ןכש ,םתוא יתאצמ

 .יחא ינש םנוצרמ וכלה םתא דהי
 ¬שממ םיבר וראשנ אל בוש ירוה תיילגה רחאל

 .קסנולפב יתחפ

 ,רפכל וטיגה ןמ םעפ אצי ,ןוגיבאפ ףסוי ,ידוד
 לצא לאש אוה .החפשמל ןוזמ תצק איבהל ידכ
 ,ברעה תועשב רזח רשאכו רבעמה*תדועת תא. והשימ
 יכ םתחש דע ,הברה הכ והוניעו םינמרגה והוספת
 ךכ רחא ,ןורוטב רהוסה־תיבב והואלכ .לגרמ אוה

 .ותומ לע העידי וחלש ונלו .דיריב והוגרה

 הידלי ינש םע יתדוד אלא אופיא יל הרתונ אל
 .הילא דואמ הרושק יתייהו הלצא יתלדג ינא .יתבסו
 .הרוביגכ הלפנ איהו דואמ המכח השא וז התיה
 .ןורחאה עגרה דע הבל־ץמוא לע הרמש השישיה
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 איה .התחקל ידכ םידוהיה םירטושה ואבש העשב
 :ונילא הרמא חתפב רבכ הדמועבו טקשב השבלתה

 טבעלעגסיוא םניימ באה ךיא ,טשינ טנייוו רעדגיק"
 ,םידלי) ׳דעדניק עניימ ראפ ןברק רעד ןייז ליוו ןוא

 ינא הצורו יתייה ייח־תנמ תא ינא ,וכבת לא אנא
 ¬ולאל הללפתה ןמזה לכ .(ידליל הרפכ ,ןברק תויהל

 חולשמ םע דחי הכלה איה .הידלי ולצניי קרש ,םיה
 .םינקזה

 ןורחאה חולשמה

 (.יקסבובמלק דוד רפסמ)

 1942 רבמצדב 15

 וארנ אל ןורחאה חולשמה תאצ ינפל םייעובש
 הקפימ ךרענ היה רקוב תעל .וטיגה ימוחתב םדא־ינב
 ךכ רחא .םידוהיה םירטושהו םינמרג וב ופתתשהש
 לכב רובעל היה ךירצ .תודחוימ תומישמ ונל ורסמנ

 םיטיהרה תא םהמ איצוהלו םישוטנה םידוהיה־יתב
 היה ץוחנ שומישל םייוארה םיצפחה תא .תיבה־יצפחו
 םניאש םיצפחה תא ולאו ,דוחל םאיצוהלו ןיימל

 ונייה .דחא םוקמב ףוסאל היה ךירצ שומישל םייואר
 .שומישל םייואר םיצפח הברה ויהי אלש םילדתשמ

 ,ונלוכיש רבד לכ םידימשמ ונייה םיטיהרה קוריפ תעב
 .םתשרל ואוביש הלא ידיב דוע שמשל ולכוי אל ןעמל

 ירוחאמש רכיכה לא םיליבומ ויה םיטיהרה תומירע תא
 ולעוה םשו ףוסיא־תדוקנ חתיה םשש ,שרדמח־תיב

 .ףורשל ונקפסה לוכה תא אל םלואו .שאב

 חולשמב .1942 רבמצדב 15־ב אצי ןורחאה חולשמה

 רעונה לש חולשמה הז היה .ינאו יתשא ונייה הז

 .קסנולפב ידוהיה
 תוברל ,ץיבשואל ןוויכב ואצי םלוכ םיחולשמה לכ
 ¬ופה תא םילאוש םישנאה ויה ךרדב .ונלש חולשמה

 אלא םיארמ ויה אל וללה .םתוא םיליבומ ןכיהל ,םינל
 ונעדישמ רתוי ועדי אלש עמשמ ,העיסנה ןוויכ תא
 והשימ תא וליבויש ואר אל םלועמ לבא .ונחנא
 .הרזח ךרד לכ דוע התיה אל ץיבשואמ ירהש .הרזחב

 ־תונחמל ךלה ריעז קלח ,ןוימ ונל וכרע ץיבשואב
 .תוומדוונחמ אלא ויה אל לודגה םבורש ,הדובע

 ¬חמ לא ועלקנש תובברהו םיפלאה םתוא לכמ ןכש

 ורתונ םהו .ןטק ץמוק קר םייחב ראשנ הדובעה תונ
 םייחה־ןוצרל ,סלוקרה תוחוכל תודוה קרו ךא םייחב
 -יאנתב ומויק לע עדי אל שיאש ,המגודו חא ול ןיאש

 תולבלו ףוגה תא םייקל רשפיא רשאו ,םיניקת םייה
 .לבסהו םייוניעה ,תוארומה לכ תא

 םישנ 250־ו םירבג 520 וכלה ונלש חולשמה ןמ
 ¬רגה ודירפה םישנהו םירבגה ויבש אלא ,הנחמה לא

 הנחמ ותוא לש ףטושה רפסימה תא יתלביק ינא •םינמ
 .27473 רפסימה תא — יתשא ,84171

 .(יקסבונמלק הרש תרשאמ) היה ךכ ןכא

 ירבח ועסנ םינושארה תונורקבש ,ףיסוהל שי לבא
 ¬והיה הדעה יבושח לכו םידוהיה םירטושהו טארנדויה

 תונורקה ודמע ,ץיבשואל ונעגהשמ .קסנולפב תיד
 ןוימה ולאו ץיבשוא לש תוביתנה־תיב יקמעב םינושארה
 ורחבנ ןפואה הזב .םינורחאה תונורקה ןמ ליחתה
 יפלש ןוויכו .הדובעה־הנחמ לא םישנ 257 הליחת
 הדובעה־הנחמל תכלל וכרצוה אל תינמרגה תינכותה
 םינורחאה תונורקה תעבש וקתונ ,םישנ 250 אלא
 .הפרשמה לא םירחאה םע דחי וחלשנ םהיעסונ לכו

 קסנולפ ידוהי שוריג

 ףוסיאה שרגממ ץיבשואל
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 ,רמאר לש ולרוג
 (יקסבונמלק דוד רפסמ)

 ,רשיו טושפ םדא .דיה קמארש ׳םדוק יתרמא רבכ
 ןהו םינמרגה לש ןה ,םידדצה ינש לש םנומאל הכזש

 .םידוהיה לש
 ילוא הלוכי םינמרגה ול ושחרש ןומאל יוטיבכ
 וריבעהלו קסנולפמ ואיצוהל ורמא םהש ,הדבועה שמשל
 לביק אל קמאר .םייק היה ןיידעש ,רחא וטיג הזיאל

 .קסנולפ ידוהי לש חולשמה לא ףרטצהו העצהה תא

 דוחל קמאר תא וכילוה ונלש חולשמה ןוימ רחאל
 .הפסינ םשו הנחמה לא

 קמאר ןיב ,םישנא ינש ןיב האוושה תשקבתמ ןאכ
 ,היה עודי .׳חולב טארנדויה שאר־בשוי ,יקסבוקמורל
 דמע ןמזה לכו. היצנגילטניאה ןיבמ היה הלה יכ

 /זדול וטיג לש לודגה ידוהיה בושייה שארב
 ¬שמה תאבהל הייאר־דע ץיבשואב יתייה הרקמב
 יקסבוקמור םג היה ובש /חול וטיגמ םידוהי לש חול
 והומש םינמרגה רשאכ הזחמה תא יתיאר יניע ומבו
 םירבדה םתוא לכי תא זא ול וארה םה .סלקלו געלל
 .ויניע ומב םתוא האר אל יאדו ׳זדול וטיגב רשא

 וליפא והואיבה םה ,ןוימה ,םידוהיה תדיכל תא רמולכ
 םיפסינ ןכיה ומצעב הארי ןעמל ,םיזאגה־את לא
 הדמשהל ומצע ותוא וליבוה ןכמ רחאל קר .םידוהיה
 ־בתכמ היה ודיב יכ םא ,ותחפשמ יבורק םע דחי

 .םינמרגה ידימ החטבה

 הדיחיה ונתמקנ
 ,וירזועמ םיינשו ךופ היה קסנולפב וטיגה דקפמ
 .רכוז יניא ינשה לש ומש תאו טדימש םהמ דחאה

 תלבגומ יתלבה תוכמסה םהל התיה הלא תשולש
 ,הלילהו םויה תועשמ העש לכב וטיגה לא סנכיהל
 הרקמ לכ .וטיגה לש םיטלחומה םיטילשה ויה םה
 םיתעל .ןולשכו לוכש איבמ היה וטיגל םאוב לש
 תחא םעפ ףאו ,םויב םיתעל ,הלילב םיאב ויה תובורק
 ךלהמ היה ךופ .םדא־תונברק הזכ הרקמב ורדענ אל
 היה /ץיבומרבא ,קסנולפמ ידוהי טייחש ,יחרזא שובלב
 ויסנכמ םיכב .ולש "רצחה טייח" היה אוה .ול רפות
 לכ .חדקאל דחוימ םוקמ ףופל רופתל טייחה ךרצוה
 וז הדבועל .דתיה העשה אובבו ךכ לע ועדי םידוהיה
 עשופ לש ופוצרפ לעמ הווסמה תעירקב הבר תועמשמ

 .הז המחלמ
 המ לכ .ןופצמ־תפיקנ לכ אלל םדא היה ךופ
 סרוה היה ,וינפלמ ןח אשנ אלו וכרדב ול הרקנש
 .םיבלכב ומכ הרוי היה םדא־ינבב ,םחר אלל דימשמו

 אלב הרזחב אצייו וטיגל סנכייש הרקמ היה אל
 .דחא גורה תוחפל וירוחאמ ריאשהל

 ספת היפלש ,ןלהל ,הדוגישפ קחצי לש ותודע האר *
 .עסה — .ךופ תא אוה

 תאש /וסכו בהז הברה ךכ לכ וטיגב דדש אוה
 םידוהיה ןמ הברהש רחאל .םיידגא םימוכסב ודמא ושוכר
 לחוה ,תונחמה ןמ וררחוש םגב ולצינו םייחב ורתונש

 .הז ירזכא עשופ רחא םישוכיתב

 ־בשוי לש ויחא) קמאר חילצה דחא םוי ןכאו
 — תינומב הרקמב ועסונב — (טארנדויה שאר

 .(*1946 תנשב הז היה .גרובראמב ךופ תא שוגפל
 רמאו ותינוכמב וכרד תא ול םסח ,וריכה קמאר
 רסמ ךופ לש ורסאמ תעשב .ורסואל םינקירמאל
 .הרקמה לע ונל עידוה אוה .ויעשפ לע תודע קמאר
 .חצורה ררחוש המ ןמז רחאל יכ ,רבתסנ םלואו

 .ףסכב ומצע תא הדפ הארנכ

 ונישופיחב ונכשמהו שאונ ונרמא אל ונא םלואו
 בושש הווקתב ,הנאו הנא גרובראמב ונבבותסה ,וירחא
 תא רוצעל בוש קמאר חילצה ףוס ףוסש דע .ונשגפנ
 ־חישש תונוטלשל קמאר עידוה םעפה םלוא .ךופ
 .תורשכ אל םיכרדב השענ ךופ לש ןושארה ורור
 ומצע תא הדפ אוה יכ ,חכוה הכרענש הריקחב םנמאו
 שיא םירשע לש הצובק החילצה ףוסבלו .דחושב
 םש םיחכונ 'ונייהו גרובראמ אלכל רודחל וניניבמ

 .ותריקחו ויוהיז תעב

 ו^א לבא ,וית דעו ףלאמ שיחכה אוה הליהת
 תא קודבל ונשקיב .ולש יוהיזה־ינמיס לכ תא ונתג
 .חדקאל םידחוימ םיסיכ ןהב ןיא םא ,ויסנכמ יסיכ

 .שיאה והז ןכא יכ ועבקו ךופ תא וטישפה זא

 ,דוס לש תיתימאה ותוהזב חכונש רחאל ,ינקירמאה
 .םימחר שקיבו הדוה אוההש דע ,וב טובחל ליחתה
 תא ונל ונתנו ונילא םבגב םינקירמאה ובבותסה זא
 קופיסה ונל היה .ךופב םיטפש תושעל תונמדזהה
 וילענמו וידי ומב היה לוכי ונתאמ דחא לכש ,םועזה

 .ול ונבחש בוחה ןמ ריעז קלח ול ריזחהל

 םינמרגה ךרד יפ־לע — לביק זאו ףלעתה ךופ
 ליחתה ,וילגר לע םקשמ .ושאר לע םירק םימ ילד —
 ןכיה תולגל הצר אל ךא ׳םימחר שקבלו ןנחתהל
 — םידוהיה תאמ דדשש שוכרה תורצוא תא ריתסה
 אולמ ףרגש ,םימולהיו בהז לש םימרגוליק םתוא
 תוכמ גפס אוה .קסנולפ ידוהי לש םשוכרמ וינפוח
 זא .תוכהל ימ תא דוע היה אלש דע ,תונמאנ הכ
 אוה בייח ןכש ,קיספנש ,ינקירמאה ונתוא שקיב

 .םייחב ודועב ךופ תא וילע םינוממה ידיל רוסמל

 .עדוי יניא ׳המחלמ עשופכ ךכ רחא ךופ ןודינ םא
 םימ ומרז ,ןאכ ונרפיס םהילעש םימיה זאמ
 קר ראשנ יח ,ןורכזב ושטשטינ םיטרפ הברה .םיבר
 לע םימוגע תונורכז ,ונשפנ־יבורק ןדבוא לשב באכה

 .ונילע הרבעש הידגארטה

 .1960 תישאר ,ביבא־לת
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 ץיבוקפמל טדנב

 םינמרגה ידיב השבכנ ריעה
 .ביבא־לתב — םויכ .(קלאפ תיבל) לחרו ףסוי ןב .18.1.1920-ב קסנולפב דלונ ץיבוקפמל טדנב

 םיטילפ קסנולפב ועיפוה ,1939 רבמטפסב 2 ,תבשב
 ויה לוכהו הרזע םהל ושיגה קסנולפ ידוהי .הבאלממ
 ירוהמ יתלביק ינא םג .םיללמואל ןוזמ־יכרצמ םיאיבמ

 .םיטילפל ואיבהל ידכ ןוזמ
 תיזחה הצרפנ תבש התוא תרחמלש ןושאר םויב
 ויה .הלומהו ןואש לוקל ונררועתנ הלילבו הבאלמב
 םיירפכ הברהו תיחרזא היסולכוא ,םיינלופ תואבצ הלא
 .השראוול ךרדב םשפנ לע וטלמנש *דבאלמ תביבסמ

 תוצצפהמ האצותכ תויווג המכ םג וראשנ שיבכה לע
 ,םיחוטב םתויהב השראוול וחרב םישנאה .תוינמרג

 .הקזח תוננוגתה היהת םשש
 .ינא םג יתייה זא וטלמנש קסנולפ ישנא ןיב
 ונינשו קושה־רכיכמ ׳ץיבומרבא תא יתשגפ ךרדב םלוא
 ¬תה .התיבה בושל ונל בטומש ,הנקסמ ללכל ונעגה

 לשב רקפה וראשנ םהיקשמש ,םירפכה דחאב ונבכע
 הרזחב רבכ ונייה תבשב ׳ג םויב .םהילעב תחירב

 רבמטפסב 5־ב ונייהד ,םויב וב דוע ןכאו .קסנולפב
 םהירחאו םינושאר םיינמרג תורמשמ ריעל וסנכנ 1939

 .רידסה ינמרגה אבצה אב

 קסנולפ יבשותמ םיברו תוצצפהב הקזינ אל ריעה
 .התיבה םהיתובקע לע בושל וליחתה

 הבאלממ םיטילפה יפמ ורסמנש תועידיה תמהמ
 תויונחה בור .ריעה תוצוחב הרידס העונת התארנ אל
 .ןוחטב־רסוחו דחפ היוור התיה הריוואה ,תורוגס ויה
 ורעתסה םינמרגה ץולחה־רמשמ ילייחש דועב
 סאנאנ לש האופר־ירמוחל רחסמהדויב לע לכ םדוק
 אבצה ילייח וגהנתה ,טריפסה 'לכ תא םש ודדשו
 ילש ריכמ טייח לש ותשא וליפא .טקשב רידסה
 .םינמוזמב םינמרגל ןתוא תרכומ התיהש ,תוגוע התפא

 ,םיררוגתמ ונייה ובש ,הקסבאשראו בוחר ךרד

 .השראוול ןוויכב ינמרגה אבצה דעצ

 ¬רומש ,תיחרזא הרטשמ הנגראתנ םינושארה םימיב

 ןכל םדוק רשא ,םישטיודסקלופו םינלופמ התיה תבכ
 לש הדיקפתמ .םה ימ עודי היה אלש וא ,םריכה אל שיא

 .ריעב רדסה לע רומשל היה הרטשמה

 םינושאר הבורע־ינב

 ¬סגה ישנא קסנולפב ועיפוה 1939 רבמטפסב 18־ב

 ,ההכ לוחכ עבצמ תופילחב תיחרזא םישובל ופאט

 ריעה לכב .וסיכב חדקא קיזחמ םהמ דחא לכשכ
 ינבמ םירבג — םידוהיה תא תוארוקה תועדומ וקבדוה
 םויב ,תוומ שנוע לש םויאב ,בצייתהל — הלעמו 17
 לש אלכה־תיב רצחב רקובב 9 העשב רבמטפסב 19

 .קסנולפ

 .תקייודמה העשב ובצייתה םירבגה לכ טעמכ ןכאו

 וליפא אמא .םהל יופצ המ תעדה לע תולעהל אלב
 ¬מכסה אל תיבב םלואו .רחאנ לבל ,יבו יבאב הציאה

 ךליי ,םינש הרשע־עבש ול ואלמ םרטש ,יחאש ׳ית
 .ונתא אוה ףא

 תא יתיאר ,רהוסה־תיב רצת ירעש תא ונרבעשמ
 םנורג אולמב םיגאוש ,ביבסמ םידמועה ופאטסגה־ישנא
 ־תועפוה" וליחתה ךכ .םהיפגמב םישנאב םיטעמו

 .םהלש "חרואה

 .םישנא דואמ הברה וסנכתנ ר״דוסה־תיב רכיכב

 ,הנגהל ןכומ היה חטשה .רדס תושעל וויצ לכ םדוק

 תולעתל סנכיהל ווטצנ םידוהי המכ .תורופח תולעתה
 םג ורדענ אל .םימ םהילע וכפש םירחאו ,ולאה

 .ריוואב תוירי

 .םדא תונברק לכ ולפנ אל םוי ותואב

 עצמאב .הרושב דומעל לוכה ווטצנ ךכ רחא
 .םיחכונה לכ םושירב לחוהו ןחלוש דמעוה רכיכה

 דיקפתבו תינמרגה הרטשמה שאר :ויה ןחלושה דיל
 ןושלה תא.דמילש ,היסאנמיגה לש הרומ ןמגרות לש
 ראסימוקל םג הנומ אוה ותעשב .קסנולפב תינמרגה

 .ןורט היה ומש .קסנולפב ידוהיה קנאבה

 ¬ב דומעל וניווטצנ בוש .םושירה תכאלמ םותב

 הלא לע ועיבצהו ורבע םינמרגהו רכיכה ךרואל תרוש
 ולכתסה ,ובכעתנ ,ירות עיגהשמ .םתוא םירחוב םהש
 "יוד טסיב טלא יוו" :ולאשו ילע ועיבצהש דע ,יב

 ראש םע דומעל יתכרצוה ךכ רחא (?התא המכ ןב)
 "וילאמ ןבומ" !ריקל םינפומ ינפשכ ורחבנש םישנאה

 .תומולהמ לש הנוגה הנמ יתגפס השעמ תעשבש

 .םיבר םש ודמע רבכ ריקל יתשגינשמ

 רשעדדעבש רהוסה־תיבב ורצענ רבד לש ופוסב
 ינש ךותל ונתוא וסינכה םה .הבורע־ינבכ םירבג
 .הנומש — ינשב ,םישנא העשת ויה דחאה אתב :םיאת
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 רקעי םיחאה ינש ,יקסנאנזופ :אתב ויה ימע דחי
 הליהקה ריכזמ ,תלוכמל לודג רחסמ־תיב ילעב ,׳ץיבוב

 םהרבא ,הנחט לעב ,יטאגוב םירפא ׳יול תידוהיה
 .ןמסקילגו ׳ץיבוקשומ עבצה ,יקציבשוראטס לש ונתח ,ץכ

 ,יקציבשוראטס ,סאנאנ ראשה ןיב ויה ינשה אתב

 .דועו םינבא תונורקב רחוס ׳ןמסאק ,רסד ןידה־ךרוע

 העדומ ןמגרותה ארק ,ריקה דיל ונדמע ונאש תעב
 םג הז היה תחא הנועבו תעב .שידייבו תינלופב

 ¬תי אל םאש ,רסמנ העדוה התואב .ונדגנ ןיד־קספ

 ־רת״ל עובשב םיימעפו היפכהדודובעל םידוהיה ובציי
 גרוהל ונלש הבורעה־ינב תצובק אצות ,"תולמעתה יליג

 .הידיב

 .הנושארה םתעפוה המייתסנ ךכב

 ונתואש דועב .םינלופ הבורע־ינב םג ואב ךכ רחא
 םינלופה הבורעה־ינב ויה ,יארקאב ורחב םידוהיה

 ־סבורטויפ רבעשל ריעה שאר הב ויה .תרחבנ הצובק

 רפסה־יתב חקפמ ,יקסבינשיו ר״ד יתפנה אפורה ,יק
 ¬ומ ,םירמכ ,׳ץיבומרבא ירצונ הזוחא לעב ,קא׳צמוט

 וגרה וללה הבורעה־ינב לכ תא .םיילאיזאנמיג םיר

 הרקמל תודוה רשא /ץיבומרבאל טרפ ,הידיב ךכ-רחא
 חקלנו תדרגב אלכה־תיבב הלח ןכש .םייחב ראשנ

 ־האצוהה העצובש תעב .רהוסה־תיבבש םילוחה־תיבל

 רחא .םייחב ראשנ ךכל תודוהו חכונ היה אל גרוהל
 .ררחוש ףא ךכ

 .םיבוט ויה םינלופה הבורעה־ינב םע ונלש םיסחיה

 ,יקסנאנזופ קר .תיבה ןמ ןוזמ םילבקמ ונייה ונא

 ותריד תא ןכש .לכוא םילבקמ ויה אל רסדו ןמסאק
 תא הנממ ושריג ,םמצעל םינמרגה ומירחה רסד לש

 ונייה ונחנא לבא .ןמסאק לצא רוגל הרבעש ,ותחפשמ

 .ונלש תונמה ןמ קלח םהל םירסומ
 םיצעה ןסחמ לעב ,וקדוב חלש תאז תמועל

 .םירצונ םיריסא םיעבראל ןוזמ ,םחפהו

 לשב ןמגרותמל רסד הנומ ןמז הזיא רובעכ

 ונדבע ץכו ינא ולאו .תינמרגה הפשה תא ותעידי
 העונת שפוח ונל היה ךכל תודוהו רהוסה־תיבב

 ¬חור ,םיצע םיבטוח ,רצחה תא םיקנמ ונייה .םייוסמ

 קשנ ןוימו יוקינב ונתוא וקיסעה ןכו תוינוכמ םיצ
 ךכ־רחא ויה ׳ונל עדונש יפכ .ללש חקלנש ינלופ

 .ןילרבל ותוא םיחלושו קשנה תא םימשור

 אובל תורשפאה ונל .דתיה ולא תודובעל תודוה
 .ריעה םע עגמב

 גרוהל םיאצומ םינלופ ינש

 יתיב רצחב וכרע ונרסאמ רחאל םימי הרשעכ

 ¬כונב םינלופ םיריסא ינש לש גרוהל האצוה רהוסה

 .רמוכ תוח

 ונילע וויצו םיתא ונל ונתנ ,ילו ץכל וארק רחא

 לע תויווגה תא תולעהלו םדה תובקע תא תוחמל

 .תולגע

 .תואבה ינפמ דחפ ונשגרה זאמ

 םיכרוע םינמרגה ויה רהוסה־תיב לש גגה־תיילעב

 לע םד ינמיס וארנ תאזכ הריקח לכ רחאל .תוריקח
 ¬יתוצקבש ימוג־ילוגרפב םירקחנה וכוה ןכש .תוגרדמה

 .תרפוע־ירודכ ויה םה

 קסנולפב
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 האב םמוקמבו ופאטסגה קלתסנ המ ןמז רחאל
 .הדש לש הירמראדנא׳ז

 ישנאמ םירומח תוחפ ,םישישק םישנא תלא ויה
 .תוכמה תכאלמ תא הכלהכ ועדי הלא םג ךא .ופאטסגה

 ויה ,םישנא הברה םירסאנ ויה הלילב הליל ידמ
 םיחלוש ויה םיימוי וא םוי רחאלו םתוא םירקוח
 םעפ .גרבסגינק דילש הנחמ לא וללה םיריסאה תא
 הריקחה רחאלש החא ידוהי ונאת ךותל וכילשה

 .רבדל לגוסמ היה אלש ,ךכ ידכ דע עוצפ היה

 איצוהל .דיה לקנ םינומיר דיל ונדבעש תעב
 ־ךרוע םע ונצעיתה .ריעל םחירכהלו םהמ קלח םשמ
 ידמ םדקומ ןיידעש ,העדב היה אוה לבא ,רסד ןידה
 ייח תא ךכב םינכסמ ונייה ףאו .תנייוזמ תודגנתהל

 .ונתנווכ לע ונרתיו הז םעטמ .וניתוחפשמ
 ונל האיבהו יתוחא האב תוכוס ברעב רשאכ
 םע דחי ךא דחוימב םיפי םידגב השובל התיה ,לכוא
 הכ השבלתה המל היתלאששמ .טקש־יא התליג הז
 םידמועש ,יל הרמא ,הלש טקשה־יא תביס יהמו תיגיגח
 ־תיבמ אצא םא .ריעה ןמ םידוהיה לכ תא תולגהל
 אורקל םגו ןותעב העדומ םסרפל ךרטצא ,רהוסה
 שיא בוש אוצמל לכונש ידכ ,םינותעה תא הדיפקב

 .והער תא

 בורגנו דיל וצרוה םידוהי םייתאמ

 םידוהיה תיילגה תינכות העצוב אל ,רבתסנש יפכ
 םש וכוהו רכיכב סנכתהל וארקנ קר םה .ריעה ןמ
 יליגרתל ואבש הלא ןיבמ וחקלנ תאז תמועל .השק
 אשמ־תוינוכמ לע ולעוה ,שיא םייתאמ תולמעתה
 ץורל ווטצנ םש .בורגנו הרייעה ירחא דע ולבוהו
 המכ .ןומהה ךותל םינמרגה ורי םתצורמ ידכ ךותו

 .יבא םג היה תאזה הצובקב .זא .וגרהנ םהמ

 ופילחיש ונשקיב ,ריעה םע ונל היהש עגמל תודוה
 ¬חשל ץמאמ השעייש וא ,םירחא הבורע־ינבב ונתוא

 .ונרר

 םוכסב םינושאר רפוכ־ימד ושרדנ 1939 רבמבונב
 הז םוכס םלושש רחאל .םינלופ םיבוהז 100,000 לש

 .רהוסה־תיבמ ונררחוש

 .עדוי יניא ,רפוכ־ימד ושרדנ דוע םימעפ המכ

 רתוהו יד רבכ ונל קיפסה ונררחושש רחאל ןכש
 ־ריע תא ונבזע ץכ םע דחי .חז ינמרג ןדעךג

 ?השראווב בצמה בטיי ילוא .ונתדלוה

 .1960 םראמ ,ביבא־לת
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 ןיורק היחו גילז

 ...רבדה ליחתה דכו
 .(גנילרפש תיבל) הטאלזו ריאמ ןב .2.9.1920־ב קסנולפב דלונ ןיורק גילז

 .ןהכ עבש־זובו ריאמ־קחצי תב .25.6.1921 ־ב השראוב הדלונ .גילז לש ותשא ,ןימק היח

 םיינמרגה ידיכ קסנולפ לש השוביכ
 (ןימק היח תרפסמ)

 יתבשי םוי ותואב .18 תב יתייה המחלמה ץורפב
 תוזגפהה לש םידה ונעמשו ׳יתרבח םע תינוריעה הניגב
 .רתויב יתשגרתה אל ,הריעצ יתויהב ךא .תונושארה
 לכש ,יבא .הטקש הריווא הררש ירוה תיבב םג ,בגא
 תוניצרב המחלמל סחייתה אל ,טסימיטפוא היה וימי
 .המחלמה תא הלבנ אוהש ךיאש ,ןימאה ןמזה לכ ,הריתי

 .ןורחאה עגרה דע טטומתנ אלו םיישקל ענכנ אל
 השוריפ וז המחלמש ,ןושארה עגרה ןמל השח ימא קר

 .םייחל ץקה

 דובעל דיימ יתכלה ,םודאה בלצל תסייוגמ יתויהב
 ץייפוק הניגר יתרבח םע דחי ,יחרזא םילוחדויבב
 ראשנ קסנולפב םילוחה־תיב .(ב״הראב התע איהש)
 ¬צפהה ןמ הלבסש תיחרזאה היסולכואה לש השומישל

 םימי הזיא רובעכ .םינושארה המחלמה ימיב קר ,תוצ
 .םיעוצפ םינלופ םילייח םילוחה־תיבל סינכהל וליחתה

 ־תיב תא וניפ םינמרגה ידיב ריעה שוביכ םע
 תא .היסאנמיגה ןיינבל םיעוצפה תא וריבעהו םילוחה
 יתכשמה ינא .םישבוכה םהידיל זא ולביק םילוחה־תיב
 דומעל ףיסוה ושארבש ׳ינלופה םילוחה־תיבב יתדובעב
 ידיב בוש היה םילוחב לופיטה וליאו ,יקסלוקוס ר״ד
 םיעורג ושענ םיאנתהש אלא .תוריזנה־תויחאה ןתוא
 לע וחנוהש םינורזמ לע םיבכוש ויה םילוחה .רתוי

 .הפצירה
 'רדחב דחוימב שגרוה השיבח־ירמוחב רוסחמה

 ויה אל הזה רוסחמה תמחמ .יתדבע ובש ,םיחותינה
 קר .םימי השולשל תחא אלא תושובחתה תא םיפילחמ

 .הבוט המרב םילוחה־תיבב הראשנ הנוזתה

 םילייחה תא איצוהל םינמרגה וטילחה דחא םוי
 ןמ שיא שיא .םייובשכ הינמרגל םליבוהלו םיעוצפה
 םג .ודי הגישהש לככ ושפנ לע טלמנ היה םיעוצפה
 ומש .טלמיהל םינלופה םיניצקה דחאל זא יתרזע ינא
 היהש ימ ,השראוומ יקסבוק׳צני׳ז באלסי׳ציימ היה
 ,קסנולפמ יקסבאלאמ תחפשממ תונבה תחא לש הרבח

 רחסמל הובגה רפסה־תיבב דחי ותא הדמל רשא
 םידגב ול יתאבה יקסבאלאמ תיבמ ןכאו .השראווב

 ,תאז תושעל ודחפ תוינלופה תורענה ןכש ,םייחרזא

 הקסבאלאמ הריעצה תוחאה האב ןורחאה עגרב קרו
 .םילוחה־תיבמ יקסבוק׳צני׳ז תא ונאצוה יתא דחיו
 והונכלוהו ,ברעה תועשב ,הריתי תוזירזב תאז ונישע

 .םיידדצ תובוחרב

 לבקת יקסבוגיד תינלופה החפשמהש תוחוטב ונייה
 המיכסה אל ינוהמת הברמל ךא .הליל תנילל ותוא
 יניא ןכמ רחאל ולרוגב הלע המ .ולבקל וז החפשמ

 .תעדוי

 .התיבה רזח ,ינלופה אבצב זא תרישש ,רוכבה יחא

 רשאכו ,השראוול רתוי ריעצה חאה חרב תאז תמועל
 לא םינלופ םע דחי חקלנ ,קסנולפל רוזחל שקיב
 שוחכ רזח' אוה .ררחוש עובש רחאל .םייובש־הנחמ
 .רובב ןשי היה ןמזה לכש רפיס ׳םיניכ ץרוש ,שושתו

 (ץורק גילז רפסמ)

 במולוג לש ותינוכמב ונעסנ רקוב תונפל תבשב
 םויב .קסנולפ לא םישנא םשמ איבהל ידכ ׳דבאלמ לא
 .ינלופה אבצה ידי־לע תומוסח םיכרדה ויה ןושאר
 וסנכנ ,1939 רבמטפסב 4־ב ,םיירהצה ירחא ינש םויב
 םיבוכר םהשכ קסנולפל םינושארה םיינמרגה תורמשמה

 ווטצנ לוכה .קושה רכיכ לא ועיגהו םיעונפוא לע
 תוירי ועמשנ .ורגסנ תויונחה ,םיתבה ךותל סנכיהל
 בוחרל תאצל םיבשותה לע רסאנו רצוע זרכוה .תודדוב

 .םיירהצה רחא שמח העשה ןמל

 ינמרגה אבצה קסנולפל סנכנ רבמטפסב 5־ב
 .רידסה

 ,טקשב וגהנתה םילייחה (:הפיסומ ןיורק היח)
 ןתוא םידבכמ■ ויה וליפא ׳הבידא הרוצב תורענל ולפטנ

 .דאלוקושב

 אבצה דצמ ריעב םייללכ דוש ישעמש דועב
 ןיעמ ושמיש תורוחס יגוס המכ ירה ,ויה אל שבוכה
 תורוחסה ןסחמ תא ודדש ןכ יכ הנה .םינמרגל ןויתפ
 ,ךכ רחא קר אב לודגה דושה ךא ,רלסל טייחה לש

 .םוקמב התיבש םהל ונק םיינמרגה תונוטלשה רשאכ

 לצא :םינעשהו םיפרוצה לא לכ םדוק ונפ םה זא
 .ךרעה־יצפח לכ וחקלנ םואבנירגו גנילרפש

 קסנולפ רפס
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 טקשבו תוריהמב רוסמל וליחתה הלחתהב רבכ
 .םהילע ועיבצה וללהש םיסכנה תא םישטיודסקלופל

 -הכנ ,יקצי׳זופ לש תיבהו תונחה ורסמנ ןכ יכ הנה

 ,קאבאטלו טריפסל ןויכז לעב היהש ,ינלופ המחלמ

 תצורמב .םידבב רחוס היהש ,דחא —ודסקלופ ידיל
 הישיראמ יתרבחש ,ךכ ידי־לע הזמ■ .... ונינהנ ןמזה
 ¬מאבו תונח התואב תינבז ,דתיה ,הירצונ ,הקסבמוד

 .האלה התריכמ םשל הרוחס לבקמ יבא היה התועצ

 תונושארה תושיגנה
 (ןיורק גילז רפסמ)

 ,1939 רבמטפסב 18־ב וליחתה תונושארה תושיגנה

 תיבב םושבחו םידוהי הבורע־ינב וחקל ופאטסגה רשאכ
 טדנב התע אצמנ זא וחקלנש הלא ןיבמ .רהוסה
 ךורעל וליחתה תאז. םע דבב דב .לארשיב ׳ץיבוקפמל
 ופאטסגה תאצ רחאל רשא ,תולמעתה יליגרתל םידקפימ
 ,קסנולפב הירמראדנא׳זה דקפמ ;ןמטפואהה םהב ךישמה

 ןיינבב םיכרענ ויה הלא םידקפימ■ .עדוי יניא ומש תאש
 ויתונב יתש) ולדישל ךייש היהש ,ידוהיה רפסה־תיב

 .(לארשיב תואצמנ

 יליגרתל םידוהיה תא םיצירמ ויה םימראדנא׳זה
 .םהב םיפתתשמה לש םחוכמ הלעמל ויהש ,תולמעתה

 .דבלב םירבג םיחקלנ ויה הלא םיליגרתל

 אלש ידכ ,רתתסמ היה יבא (:הפיסומ ןימק היח)
 םינמרגה דצמ ולא תושיגנ לבא .הלא םיליגרתל תכלל
 ,היסורל וחרביו ומוקיש ,םיבר םיריעצ םישנאל ומרג

 תומייתסמ ןניא העש יפלש ,-ולא תושיגנ יכ םניבהב
 םיעורג םירבד ןהיתובקעב ואיבי ,םדא ינב תגירהב

 .םנובשחב ועט אל ןכאו .המכ יפ

 ,תוכוס ברעב וא רופיכ־םוי ברעב (:ןימק גילז)

 הלעמל ופסאנ ,קייודמה ךיראתה תא דוע רכוז יניא
 ןוויכב אשמ־תוינוכמ יתשב וחלשנו םירבג םייתאממ
 ןמל .םיחלשנה ןיב יתייה יחא םע דחי .השראוול
 ןוויכב שיבכב ונתוא וצירה םה ובונויגל דילש הדוצמה
 זא ."היסורל וכל" לוקב םארוקב ,יסורה לובגה לא
 ,שיט זא ולפנ םירודכה ןמ .ןומהה ךותל תוירי והתפנ

 ¬וטואה דיל דבע רשאו ,"קטנא" ול וארקש ימ ,שיבייפ
 .םידחא דועו ,םיסוב

 תידוהיה היסולכואה םושירו הדובע ־תודועת

 (ץורק היח תרפכמ)

 השענ םינמרגה יפלכ ןושארה ידוהיה גיצנה
 תושקב תביתכל ןטק דרשמ לעב ׳יול םהרבא הרקמב
 עדיש ,הדימעה ליגב רבג ,ןמלא ׳8 הקצולפ בוחרב

 .תינמרג רבדל

 חתפ ,היפכ־תודובעל םידוהי תחקל וליחתה רשאכ
 דובכל הכז וז ךרדבו םינמרגה םע החישב הרקמב יול
 יול לש ודרשמב .םינמרגה יפלכ םידוהיה תא גצייל
 ,םידוהיה ןיב הדובעה תקולחל הנושארה הנחתה המקוה

 ויה םשמ .בצייתהל םידוהיה וכרצוה דרשמב ולצא
 לא ,םינמרגה לש םהיתונמזה יפ־לע ׳םתוא םיחלוש

 .םינוש הדובע־תומוקמ

 יפלש ,תורענ רשע לש הצובקב יתייה ינא םג
 התיהש תיאלקח הזוחאל וחלשנ תינמרגה השירדה
 הזוחאה .התשפ ףוסיאב ונקסעוה םשו תינמרג הלהנהב
 שיבכב ,קסנולפמ םירטמוליק הרשע קחרמב התיה
 הצובקב .תרכוז יניא הזוחאה םש תא .קצולפל ךילומה
 ־וראטש ,ןייטשנמולב החפשמה ןמ תונב ויה תאזה

 .דועו גרבנירג ,יקציבש

 ףאו םייזיפה וניתוחוכמ הלעמל התיה הדובעה
 וחפנתה םיידיה .התוא םישוע ךיא גשומ לכ ונל היה אל
 םיעבש ויה אל םינמרגה .עורגו טעומ היה לכואה ףאו

 .התיבה ותריזחהו ונתדובעמ ןוצר

 לע התוויצש ,תינמרג הדוקפ העיפוה 1939 ויתסב
 ,יול לש ותכשלב םשריהל ידכ עיפוהל םירבגה לכ
 -תודועת םהל ונתינו תועבצא תעיבט םהמ החקלנ םש

 היסולכואה לש יללכ םושיר ךרענ ךכ רחא .הדובע
 םילוחה ףאו ,היסאנמיגה ןיינבב וסנוכ לוכה .תידוהיה
 ,תועבצא־תעיבט םלוכמ החקלנ בוש םש .אובל וחרכוה

 שטיוד" הלוגע תמתוח םע תודועת ונלביק ןכמ רחאלו
 ךיירל החפוס קסנולפש ,היה רבד לש ושוריפ ."ךייר

 .ינמרגה

 תפסונ תויוכז־תלכגה

 (ץורק גילז רפסמ)

 םידוהיה וחרכוה 1939/40 לש ףרוחה ימי ןמל
 ורפתנש םילוגע םיאלט הלא ויה .בוהצ יאלט תאשל
 םיאלטה לע הפסונ ךכ רחאו ׳בגהו הזחה דצב דגבה לע

 ."הדוי" תבותכה םג וללה

 תוכרדמה יבג־לע ךלהל רוסיא םג ףסונ ךכ לע
 .ריעה לכב

 ןושארה הדובעה־הנחמ םקוה ףא םימיה םתואב
 התע) בוד יחא המ ןמז ךשמב דבע ובש ,ובי׳זאסונב
 רובעכ וחלשנ ובי׳זאסונל וחקלנש הלא לכ .(לארשיב

 .םירחא וחקלנ םמוקמבו התיבה המ ןמז

 -יקנמ ןיב .תובוחרה יוקינל םג זא וחקלנ םידוהי
 ואצומש ׳קמאר בקעי טייחה םג היה םיעובקה תובוחרה
 .הכלהכ יונב ,המוק־הבג ׳ריעצ םדא ׳הבאלממ היה

 ודבע ותא דחי .םינמרגה יניעב וח אצמ אוה אקווד
 ןאכמו הינמרגב םעפ ההש ןורחאה הז .ץירגו ןמטכיל

 .תינמרגה ןושלב תועידי ול ויה
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 םע םירשק רושקל וז הישילש הליחתה העמק העמק
 הדובע־תודועת לכ םדוק םלצא םגישהב ,םינמרגה
 ןמזה תצורמב .דחוש־ימד תרומת תוישיא תודועתו
 םהיתולאשמ תא קמאר ינזואב עיבהל םינמרגה וליחתה
 ולדח רבד לש ופוסב .םהל ויהש םינוש םיכרצל סחיב
 גיצנכ קמאר תא ונימו יולב ןומא תתל םינמרגה
 ליחתה ץירגו יטאגוב ,׳ץיבודארג םע דחי .םידוהיה
 היה הזו ,יול לש ודרשמב ותרשמ תא םייקל קמאר

 .קסנולפ לש דיתעה טארנדויל ןיערגה

 םניאש םימעטמ יול רסאנ רתוי תרחואמ הפוקתב
 רסאמהו לופ ידי־לע הנתינ רסאמה תדוקפ .יל םיעודי
 רצחל יול אבוהשמ .םידוהיה וטיג״ד ירטוש ידיב עצוב
 .חותפה ויפ ךותל רשי וידי ומב ךופ הרי ,טארנדויה

 ?ןסכה תפלחה

 תפלחה הכרענ םינמרגה תסינכ רחאל רצק ןמז
 חרואב הכרענ הפלחהה .ינמרגה קראמה גהנוהו ףסכה
 .ינמרג קראמ יצח ןתינ ינלופ בוהז לכ תרומתו ,ימשר
 רכוז יניא ךא ,לבגומ היה ףילחהל היה רתומש םוכסה
 ןכש ,לודג אל היה יאדו .הזה םוכסה הבוג היה המ

 .ףסכה תא ףילחהל םידלי םג םיתעל וחלשנ

 טארנדויה ירפה רואית

 ,טושפ םדא היה ,טארנדויה שאר־בשוי ,קמאר
 .ומש תא םותחל והודמיל ךכ רחא קרו ,רומג רוב

 ביצי יתלב יפוא לעב ,בל־בוט ,רשי םדא היה אוה
 המכו המכ ויה םג ךכ םוש לע .העפשהל ןותנ ךא
 םישנא הזיא תביבסב ,ךכב תחא אל םייולת וישעממ
 םישנא ןיב היה יורש רשאכ .העש התוא יורש היה
 םיתעל לבא .םתצעל עמשנו ,הכלהכ גהונ היה ,םיבוט
 ידכ וב שי ןוטלשה .תוער תוצעל ונזוא הטמ היה
 םיעגרב םדאב םירבוג תחא אלו םישוחה תא רכשל
 רשפא דציכ ,ןכ אל םאש .םיער בלי־ירצי םיעירכמה
 םגו טארנדויה ידרשמב םגש ,תאזכ הדבוע ריבסהל
 לש תולודג ןקויד־תונומת תויולת ויה םילוחה־תיבב
 םייגארטה םימיב קמאר אלימ דיקפת הזיא ?קמאר

 ?ידוהיה בושייל םהה
 םישנא וביבסמ זכרל שקיב וטיגה לוסיח ימיב םא

 — ןלהל רבודי דוע ךכ לעו — יאדו רבד והזו ,םיריעצ

 ךכל תודוה יכ ,ןימאה ןמאהש םושמ ןכ השע ירה
 הדיעמ הז ןודינב ותוגהנתה לכ .םייחב אוה םג ראשיי
 גואדל ותוא עינהו וב םעפש זעה םייחה־ןוצר לע
 םיטנמומב רזוע היה תאז םע .ומצעל לכ םדוק
 ,ותורשפא רדגב רבדה היהש תמיא לכ ,םימייוסמ

 םהל יופצ היהש הילתה־ץעמ םליצהש ,םינוש םישנאל
 .העש התוא

 וירשקל תודוה .ןאמטכיל היה קמאר לש ויצעוי ןיב
 םישנא ליבשב תודועת איצוהל חילצמ היה םינמרגה םע

 .םינוש

 ןמטכיל היה תויטילופה ויתופקשהב :(!יורק גילז)
 .לאמש ןויצ ילעופ לא הטונ

 ףא ,ץיבודארג רחוסה היה קמאר לש רחא ץעוי
 .הבאלממ ואצומ אוה

 ,טסינומוק ,סקופ המלש דמע הדובעה־תכשל שארב
 דחי ,םיטייחה לש תיעוצקמה הדוגאה שארב דמעש ימ
 הלא םיינש .םואבנפלה השמ הדובעה־תכשלב היה ותא
 םישנאמ .קודה חרואב הלועפ םהיניב םיפתשמ ויה
 תרומת ןכש ,טארנדויה ןעמל לוכיבכ ,ףסכ םיחקול ויה
 הבוחה ןמ קמחתהל היה רשפא םויל םיקראמ השימח
 ויהש םידוהי םתוא ,תאז תמועל .היפכ־תדובעל תאצל
 קראמ אלא התרומת ולביק אל ,הדובעה תא םילבקמ

 .םחל תנמו םויל דחא
 רחוב סקופ היה וטיגה ימוחתל ץוחמ הדובעל
 ןמטפואהה לצא רדסמ היה וללה תא .וירכמו וירבח תא
 םידרשמה יוקינב ,ןיאושינל תושרה דרשמב ,רוזיאה לש
 ,תוטייח תודובעל ינמרגה הכאלמה־תיבב ,םיינמרגה

 .םידוהי קיסעהש
 .הדובעב וקסעוה ותחפשמ ינב לכ

 ¬קמה הדוגאה ןמ וירבח וקסעוה הדובעה־תכשלב

 .תיעוצ

 תולבגומ ויתויורשפא ויה יתעדל (:ןימק היח)
 ¬נדויב ותדובע ירהו .חקל אל ומצע ליבשב ףסכ .דואמ
 .ךייתשה וילאש יטסינומוקה אתה ידי לע הרשוא טאר
 ךרטצי םעפש ,ןובשחו־ןיד ומצעל רסמ אוה הז דבלמ

 .ותוגהנתה תא והשימ ינפל ריבסהל

 ,תידוהיה הדעה גיצנכ ,טארנדויה (:ןיורק גילז)
 ונפש םישנאה לש םהיניינע תא רדסל דיקפתה ול היה
 ימצע ףיקה םא .ותוירחאל םינותנ ויהש הלא לשו ,וילא
 םישנאה יכ הצרש םושמ הז ירה ,םינוירב המכב םג
 לכב דומעל לוכי היה אל הז ילב ןכש .םהינפמ ודחפי

 .םינמרגה לש םהיתושירד
 םיברעב .ההובג םייח״תמרמ ונהנ טארנדויה ירבח
 ויה .םיינעה ןובשח לע תואתשמ םהל םיכרוע ויה
 םיחלוש ויה םיינעה תא ולאו ,םירישעה ןמ ףסכ םיחקול

 .היפכ־תודובעל
 ףעוסמ רחסמ להנתה .החרבהב וקסע םישנא הברה
 םיסמ חקול טארנדויה היה וללה םירחוסה ןמו דואמ

 .םיהובג
 ,הרסא תידוהיה הרטשמהש תרכוז ינא (:ןיח ק היח)

 תא ןהיניב ,תורישע תוחפשמ המכ ,טארנדויה תדוקפב
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 ךשמב .תונעצר ירמוחל רחסמה־תיבמ רצינש תחפשמ
 רוסמל םהמ ושרדו ,הרטשמה רסאמב םוקיזחה הלילה לכ
 אלמל ובריס םירסאנה .טארנדויה תבוטל םהיטישכת תא

 .תעדוי יניא ןיינעה רמגנ המב .תאזה השירדה תא

 וקסע םמצע טארנדויה ירבח םג (:ןיחק גילז)
 המופמ םיאיבמ ויה םירחא ,םיגיראב ורחס׳ הלא .רחסמב

 .לפליפב ורתס םירחא דוע ,וטיגה לא הפק יקש

 יאנוכמכ ,יעוצקמב ןמזה לכ יתדבע יכונאש דועב
 ,דתיה הליחת) יקסנילאקי׳צ לש וכסומב םיליבומוטואל
 דונעל יתכרצוה ךכ־רחא ,יאלט ילב ךלהתהל תושרה יל

 הקסע ,םינמרגה םג םישמתשמ ויה ובש (יאלטה תא
 תמועל ,קקרה־יגד ןיב ,דתיה איה לבא .רחסמב יתוחא
 רשא ׳ץיבדארג היה םהיניבש ,םילודגה םינתייוולה

 .קסנאדגמ זרוא איבמ היה

 ךשמב םייוגל ורכמנ ולאה "אובי״ה תורוחס לכ
 רשפא יא בוש ךכ רחא .וטיגה תריגסל דע ןמזה לכ
 םיכרצמה לכ תא חקול היה טארנדויה .ךכב קוסעל ,דיה
 אלא ,וללה םירחוסה לכמ ,םינמרגל םקפסל ,דיה בייחש
 אלא ,הנוק היה אל םהמ לטונ היהש הרוחסה תאש
 םינמרגה ליבשב ףסכ הברה היה ץוחנ .הרומת ילב לבקמ

 .טעמ אל ראשנ היה טארנדויה ירבח ליבשב םג לבא

 ¬נדויה םהב קסעש םירבדה ןמ המכ םה הלא הנה
 .טאר

 םימותי-תיב

 (.ןיורק היח תרפסמ)

 אלל ,םיעות םידלי םה המחלמה תואצותמ תחא
 לש הנוגה הרובח הפסאתנ קסנולפב םג ןכאו .םירוה

 .הלאכ םידלי

 ובש ,םימותידויב טארנדויה ןגריא 1940 תישארב
 .רשע דע עבראמ םיליגב םידלי םיעבראכ טלקימ ואצמ

 ־קממ הרומ ,גרבנירג תרמ ,דתיה םימותיה־תיב תלהנמ
 .ףירצב היה ןכושמ םימותי,ד־תיב .,דעוצ

 םידליה םע דחי גרבנירג תרמ העסנ שוריגה ימיב
 ןמ אלו הנממ אל תובקע לכ ורתונ אל .ץיבשואל

 .םידליה םע דהי התפסינ הארנכ .םימותיה

 קסנולפב םיטילפ

 םהמ דחא לכו ,קסנולפב םיטילפה רפסמ היה בר
 םבור םלוא .גג־תרוק וא הניפ וזיא ול אוצמל לדתשה
 ידכ םשל תכלוה יתייה .םימשה תפיכ תחת וראשנ
 התיבה תרזוח יתייה דימתו ,םיללמואה תא תוארל

 לש יגארט הזחמ הז היה .םיניכ םיצרוש ילענמשכ
 .םדא־ינב םעפ ויה רשא םיללצ

 ויה .םידלי השולש בוחרב יבא אצמ תחא םעפ
 ורתתסה םה .ןי׳זבודמ גרבמולב ברה לש וידלי הלא

 תא איבה יבא .במולוג דיל ,דורגושיו בוחרב רידב
 זא ונררוגתה ונמצע ונא .ונתיב לא הלאה םידליה
 ינש היה ולדוגש ןוטיקב ,בל הנמלאה לצא גג־תיילעב
 עברא זא ויה ונתחפשמב .םירטמ ינש לע יצחו םירטמ
 תונב תודלי יתש ויה יבא איבהש םידליה .תושפנ
 בכשימ םהל ונרדיס .הנומש ןב דליו הרשע־םיתשו רשע

 .ןחלושה לע

 יפכ רשא ,הרשע־עברא ןבכ רענ עיפוה דחא םוי
 אב רענה .םידליה לש רוכבה חאה היה רבתסנש
 םיעצפ תוסוכמ וילגר ויה ןכש ,וזוכע לע הליחזב
 הרסמ אמא .ןהילע ךלהל לגוסמ היה אלו ,םייתלגומ
 םיאלמ ויה ןכש ,םימב םתורשהל השקיבו וידגב תא יל
 ,הליחב בורמ תעתרנ■ ינאש ,התארשמ .םיניכ םישודגו

 לרוגה המ עודי אל ןיידע יכ ,הרמואב ,ןגוהכ יב הפזנ
 .ונמצע ונל יופצה

 היה .םיטילפב לפטל םינמרגה ולחה 1941 תנשב
 המחלמה חיפ םוי ,םדמ־בוקע עובשב ׳א םוי ותוא הז
 .הצמישל עדונש םויה ,תוצעומ,ד־תירבל הינמרג ןיב

 םיטילפ לש בר ןומה סנוכ "תוברת" רפסה־תיב ירוחאמ
 קבוכימופ־הנחמל םתוא וליבוה םשמ .םהילטלטמ םע דחי

 .םסרופמה

 תילאיצוסה הרזעה םעטמ יוחמתה-תיכ

 (ךיורק גילז רפסמ)

 דעונש ,יוחמת־תיב םקוה טארנדויה תוארוה יפל
 יאנב /ץיבוקשומ םייח .םיינעל לשובמ לכוא קפסל
 וליאו ,תואנבה־תדובע תא ומצע לע לטנ ,ועוצקממ
 יוחמתה־תיב ןיזה ותישארב .דודה תא יתנקתה ינא
 לבקל ודמע םיכרצימה תא .םיעצמא־ירסח םישנא תואמ
 טארנדויה גאד ןכלו ועיגה אל םה לבא ,הקירמאמ
 טארנדויה ןנואתה רבד לש ופוסב .םתקפסאל ומצע
 םילכאמה .הזה יוחמתה־תיב םויקל םיפסכב רוסחמ לע
 ,קצייונילגמ ןהב ריאמ■ דבע יוחמתה־תיבב .םירשכ ויה

 .םירחאו ןמלגופ ,יקסבונאמלק הרש לש היחא

 ץחרמה-תיג

 חרכה היה ,סופיטה תפיגמ■ וטיגב הצרפשמ
 םתמכסה תלבקו תוצעייתה רחאל .ץחרמ־תיב םיקהל
 ךרוצל רתויב םיאתמה םוקמה יכ טלחוה ,םינמרגה לש



 453 רבדה ליחתה ךכו / ןיררק היחו גילז

 םינמרגה וניקתה ובש ,שדחה שרדמה־תיב אוה הז
 ונכפה הזה שרדמה־תיב ןיינב תא ןכאו .תוינוכמל ךסומ

 .ץחרמ־תיבל

 -םילעופ המכו המחלה־תנוכמ יתאבה וטיגל ץוחמ

 ידכ ןהב היה אל לבא .תורק תוחלקמ יתנקתה .םייוג
 ןקתימ ףיסוהל אופיא יתעצה רשאכ .ןדועיי תא אלמל
 הנעטב ,יתעצהל טארנדויה הליחת בריס ,םימח םימל
 לש ופוסב םלואו .ךכל םישורדה םימוכסה ודיב ןיאש

 .םימח םימל רודיס םג יתנקתה רבד

 ־תיב לא םישנאה תא חוכב ץירהל וליחתה זא
 תועש תומוריע םש תודמוע ויה םישנה .ץחרמה
 ףוסבלש דע .םוקמ לכב ובבותסה םינמרגהו ,תוכורא
 רצחב .תוחלקמל תחתמ לא רותה יפל תשגל ןהל ןתינ
 ףוסבל .זוזגל אל וא זוזגל — תורעשה תא םיקדוב ויה
 תורעשה תזיזג יא דעבש ,הלובחת םינמרגה ואצמ

 .דחוש שורדל רשפא

 ץפרישב םישנ לש היפכ-תדוכע

 תוחלשנ ויה םיינמרגה תונוטלשה תשירד יפ־לע
 תוצונ תטירמב הדובעל ץפרישל תורענ םעפב םעפ ידמ
 תורענה .התיבה תורזוח ויה הדובעה רחאל .םיזווא
 טארנדויה ידי־לע ועבקנ וז הדובעל חלשיהל ודמעש
 השמיש וז הרטשמ .תידוהיה הרטשמה הקסע ןפוסיאבו
 העדוהה תא םיאיבמ ויהש ,"םיבתכמה יאשונ" תניחבב
 ־םוקמל תורענה תאבהל םיארחא ויה תאז םע דחוו

 .הדובעל האיציה

 תורענ אקווד וז הדובעל םיארוק ויהש ,רבדה רורב
 םלשל ולכי רשא ,םיעצמא־ילעב םירוהל תונב ,תורישע
 ,םעפ .םיינעה תונב תוחלשנ ויה ןמוקמבו ,רפוכ־ימד

 יתיארו טארנדויה דיל םוקמב חכונ יתייה ,ףרוח םויב
 דע תופחי םיילגרב תוכחמ ןהשכ ,תוינעה תורענה תא
 קמאר לש ובל־תמושת תא זא יתינפה .ךרדל ןתאצל
 םישנא לצא םידגב ףוסאל הוויצ אוה זא .ןשובל בצמל
 ןייצמ ינירה .הכלהכ הנשבלתתש ןהל איבהלו םינוש
 רבכ יתרמא רשא תא חיכוהל ידכ ,תאזה הדבועה תא
 היה אל ,הבוט העצה וזיא ול הנתינשכ .קמארל סחיב

 .התוא החוד

 תידוהיה הרטשמה

 תידוהיה הרטשמה לע והשמ םג רפסל יוארה ןמ
 דקפמ .הזמ הז דואמ םינוש םישנא הב ויה .דחוימב
 ,סייו לטומ םג ויה .ןי׳זבודמ ןיוול היה הרטשמה

 שובאג ,ןמצנארק ,רלבל היה רקסנרש ,ןומולס טרבלא

 ילוא ויה .םירחא דועו ןיוול לש ונגס היה ןמלמז
 .םירטוש םיעבראכ

 הרטמל ןכאו .רדסה לע רומשל — היה םדיקפת
 שומיש םהב ושע םה .רוע־ייושע םיבלגמב ודייוצ םה וז

 .םתדוקפ תא אלמל בריס והשימש הרקמ לכב
 .דחא רועמ םייושע ויה םירטושה לכ אל םלואו

 הרטשמהש תמיא לכ הכוב היה ןי׳זבודמ רשיילפ לשמל
 עוגפל ידכ הב היהש המישמ וזיא אלמל הכרצוה
 לטונ היה אל רועישה־םודא לאכימ .תידוהיה היסולכואב
 .םדא־ינבב ץיברהל ךרוצ היה ןהבש ,תויצקאב לבח
 ,טארנדויה לש תיאשחה הרטשמב היה ןומולס טרבלא

 לש ףירצ לע ואנקריב־הנחמב הנוממ היה ךכ־רחא
 וליאו .םישנא הכמ היה םש יכ וילע ורפיסו םיריסא

 .הנחמב הקשיהו ליכאה הז םדא יתוא

 קולב לש ריכזמ ץיבשואב שמיש ׳ץיבוקדרומ קיש׳צ
 .רתויב ןוגה ןפואב גהנתהו

 םיאנתב םתוגהנתה תאו םדא־ינב ךירעהל השק
 ימש ,איה הדבוע לבא ,ליגרה רדגמ םיאצוי ךכ לכ
 בלכ היהש ימו ,תוכמ ץיברמ היה אל ןוגה םדא היהש

 .םחר אלל הכיה ,ועבטמ

 םירטושה םע וטיגב הנמנש ימ ,ןייטשנרוב ףסוי
 המדנ .תרתחמה תעונתל ץיבשואב ךייתשה ,םיאונשה
 ןמז םרטב םנמא — ץיבשואב ץצופ ותרזעב יכ ,יל

 .םדא־ינב תפירשל םינשבכה דחא —

 וטיגה לוסיח

 (.ץורק היח תרפסמ)

 אל דוע םייחה ,קסנולפ תא םינמרגה ושבכשמ
 תוארומה לכ תא שארמ וניזח אל ,םימויא הכ ונל וארנ
 .ץיבשוא־הנחמב היהשהו שוריגה אבש דע ,ונל תויופצה
 ־יריפס םיסנאיס ןוגכ תויוטשל זא ונספתנ דוע
 ברע יתוא ןימזה ,רגיצנאד השמ ,ידוד־ןב .םייטסיט
 ןחלוש דיל לפואמ רדחב ונלוכ ונבשי .הזכ סנאיסל דחא
 הרושב העגנ ,םיאפרה־תור לא התנפוהש ,ונתלאשו לוגע
 ? המחלמה ךשמית ןמז המכ .המחלמה יניינעל הנושאר

 תולאשה ראש תא .םינש עשת "דתיה הבושתה —
 .תרכוז יניא תובושתהו

 ןיינב הז היה ."ןבלה תיבה" םג היה ךכ רחא
 ,דורגושיוו השראו תובוחרה ןרקב ,וטיגה לש ורובטב

 ןעמל תודובע עציב רשא הכאלמ־תיב ןכושמ היה ובש
 .םינמרגה םע םינוש םיקסע ולהנתה םג םש .םינמרגה

 םש דבע רשא ,רגיצנאדל םעפ יתתנש ,תרכוז ינא
 .האמח וליק ינש ריחמב ונרכמיש ןועש ,תותנפ־רפותכ
 האמח וליק ינש לוכאל בטומ יכ ,החנה ךותמ יתאצי

 .םניח םינמרגל ןועשה תא רוסמל רשאמ
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 אוה הז ןובשח ןכאו .וטיגה ימוחתל ץוחמש ינוציחה
 .רדוקו םוגע

 שקיב אקווד אוה .קמאר היה ירהו :ןיורק גילז
 רשא ,עוצקמ ילעב ,םיריעצ םישנא וביבסמ זכרל
 חילצי — ןימאה וליפאו רובס היהש יפכ — םתא
 .המחלמה םויסל דע הדובע־םוקמ הזיאב דמעמ קיזחהל

 תא םישגהל ידכ ודי הגישהש לככ השע ףא אוהו
 .וז ותינכות

 דנוא ךוה״ב יאנוכמכ יחא םע דחי יתדבע רשאכ
 רב יאנבה ונל רמא ,שוריגה ינפלש םימיב ,"ואבפיט
 רהיא םאד עדאש" :ןיפוליגב היהש העשב ןילרבמ
 .(ןאכמ םיכלוה םידוהיה םתאש לבת) "טהעגגעוו ןדוי
 ,טארנדויה ןמ ונל וזמר ,וטיגב ךכ לע יתרפיס רשאכ

 .הז לע רבדנ לבל

 וחקל .ןורחאה ינפלש תולשמל הדעונ ונתחפשמ
 תיבב ורגס םירבגה ונתואו יתדוד־תבו יתוחא ,יבא תא
 שקיבו קמאר ונילא אב .תלדה תא ונירוחאמ ולענו
 ול םיצוחנ ויהי יכו הנחמל םיכלוה ונאש ,ונענכשל
 הדימב .הנחמה־שארכ ןהכי םש םגש בשח אוה .םיאנוכמ

 .הררשה ןמ ושאר ררהתסנ תאזכ

 ,תיבה ןמ תאצל תאז לכב ונחלצה רקוב תונפל

 .ונשפנ־יריקי םע דחי ונעסנו ףוסיאה־תנחת לא ונעגה

 ץיבשואל ךרדה

 (ץורק היח לש ,דיתומישרמ)

 "ונארנדוי״ה לא "טניו׳ג״ה תאמ ןולאש־בתכמ לש קתעה
 קסנולפב

 ־ייברס לש הינמלצה םג האצמנ ךבל תיב" ותואב
 םינלופ םע םידוהי םיטסינומוק םישגפנ ויה םש .יקס

 .ויה אל תואצות לבא ...םיסכטמו הצע םיסכטמ ויהו
 חורבל סקופ יל עיצה ,שוריגה תעש העיגהשמ
 הרצק ותבושת התיה וימ לא :ויתלאששמ .דחי ותא
 עגרה עיגהבש ,עמשמ .ונמצע תוחוכב :תיעמשמ־דחו
 הסינ אל שיא ,תרזוע די שיא ול טישוה אל עירכמה

 .ליצהל

 םירבח דצמ םג ולו ,הרזע השגוה אל ץוחבמ קר אל
 אצמנ אל המינפ וטיגב וליפא .תיטסינומוקה הגלפמל
 לש ,והשלכ ןוגריא לש המזוי וזיא הלגי רשא שיא
 ,םיעודיה םיינויצה םינקסעה ןיבמ שיא .ינוגריא השעמ

 דמעש ,םטני וליפא ,העונתה שארב ודמע םעפ רשא
 .רבד רמא אלו עבצא ףקנ אל ,"רתיב" שארב םעפ

 .תוומל ונא םיכלוה יכ ,ונעדי םיריעצה ונחנא ירהו

 ־ראפ תודיחיל האיציל םיאנתש ,איה הדבוע םנמא
 היה אל לבא .ונלש הביבסב ויה אל ,רעיל ׳תוינזיט
 םלועה םע הכלהכ ןנכותמ עגמ ,שממ לש עגמ לכ םג

 ¬קמ יזוחא םישאר םיציצמ תונורקה תונולחמ

 ¬ומ ןאל .םלרוג תדיחל ןורתפ םישקבמה ,תונר

 תרחמל םאה ?וז תרטרטמ הדלפ ונתוא הליב
 אמש וא ,םלועה רוא תא הארנ דוע העש התואב
 — ?תיגולותימ ״תבחמ״ התוא לע רבכ ןגטינ

 .םייניעה לכ טעמכ תולאוש

 ץמאת םא .הגונ הריש העיגמ םידחא תונורקמ
 םיריש לש םילמ ךנוא טולקת ,העימשה־שוח תא

 .םהב הצוענ הקומע םייח תמאש ,םייממע

 ןושאר טבמב .ןורקה לש םיאתה דחאל ץיצנ
 יפא ןאכ תררוש .והשמב ןאכ ןיחבהל היהי השק
 ךנה ןיע־ףרהכ ךא .סוחדו קינחמ ריוואה ,תילול
 ץורפת םעפל םעפמ .תאזה הקיעמה הריוואל ענכנ
 ,המל" :ריעצ םדא הזיא לש והזחמ הקומע החנא

 תונהיל ינממ רצבנ עודמ ?ךכ הרוק וז המל
 "?םירחא םדא״ינב םינהנש ךרדכ םייחה תוודחמ

 תא הדיב הקיזחמו השישק השא תבשוי הניפב
 התכז אל הרשוא תא רשא ,התב לש הדי ־ףכ
 ,ךלוהו רבוג לוקב הל תמזפמ איה התע .תוארל

 :ךלוהו לדג ץמואב
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 ,ונוריבעה םימבו שאב"

 ךמש תא תאז לכבו

 ..."ונחכש אל

 :הקוניתל הקינימ םא תשחול ןולחה דיל

 טק טעמ דוע ,אנ יכבת לא !יתדלי יכבת לא״

 ¬וסיי לכל ץקה זא אובי ילואו •ונכרד ץקל עיגנ

 תולעהל הצרא אל וז הבשחמ ,אל ...ילואו ׳וניר
 ייח תא הלילח חפקא ימצע ינאש .יתעד לע

 ."התא דחי תומל יל בטומ ,אל ,אל ? הזה חורפאה

 ילייד .תוקד המכל הרצענ תבכרה .הבוכוטסנ׳צ

 ־עשמ הדרח יזוחא םישאר תואמ הארמש ,תבכרה

 ופועתו עגר דוע" :םיגלגלמו םיקחוצ ,םתוא עש

 ־וא הדרח ,דחפ ."םימלועה ןוביר לא רשי םינויכ
 ררממה דלי לש ומא .תוומל םינודינה שפנב םיוח

 לוכה .וקיתשהל וליפא תלדתשמ הניא בוש ׳יכבב

 םע השישק השא התוא קר .םיאכודמו םיכדכודמ

 ¬וער יניעב השא תוטיבמ ,תוטקש תובשוי התב

 לש ,םירוצי ינש ,תומשנ יתש תחיש יהוז .הת

 ־תחיש יהוז .ריעצה רודה לשו שישקה רודה

 תוארל יתיכו אל ,ןכ" :םירבדו רמוא אלל םייניע

 ,ימצע יל רשא .ייחל ץקה תעש העיגה .ךרשואב

 .ץקה אובל ךירצ אליממ םעפ ירה ,םולכ ךכב ןיא

 ימצעמ םצעו ירשבמ רשב ךניהש תא ,תא לבא

 כבת לא ,ךרשוא אוה ירשוא •תויחל תבייח תא

 ."יבלב יורש רשואהשכ ינא תכלוה ןכש ,אופיא

 ,תבה לש החצמ לע םאה לש הנורחא הקישנ

 שונא־ירוצי ינש ןיב הנורחאה הדירפה־תכרב יהוז
 .הלא םיבורק

 רתוי התע עסונ אוה ,וצורימ תא טיאמ רטקה

 בצק תא םיעימשמ םילגלגה ,טאל רתויו טאל
 .רוראה םנחל

 ,ףיצר ןיא םוקמ םושב לבא .תדרל .הנחת

 הממש ביבסמ .תוביתנ־תיב הארנ אל םוקמ םושב

 .ףוס אלל םיקחרמו

 !וצוא) !םטכער רענעמ ,סקניל ןאוארפ !רלנש

 .(!הנימי םירבג ,הלאמש םישנ

 יתש דיימ ובצינ םסק־הטמ לש תוא יפל ומכ
 קלחתת הרדש לכו עגר דוע .םירבגו םישנ תורדש

 — ןהמ םייתש .תורדש עברא ויהי ךכו ,םייתשל

 .תוומל — תורחאה םייתשה ,םייחל ודעונ

 םירודח םידליה וליפא .ביבסמ תררוש הממד

 אלל .הבבי לוק םיעימשמ םניא ,עגרה תמיא

 ¬מאו תובא םיכלוה םירבדו רמוא אלל ,שורשיר

 תאו ןהיתויחא תא תושטונ תויחא ,םהידלימ תוה
 .ןהיחא

 ־ווילב ,"םייחל ודעונש" תורדשה תודעוצ רבכ

 ־תוינוכמ וזוזיו עגר דוע .םיבר םירמוש לש םיי

 אלל תוהמאו תוקונת םע תוהמא וליבויש ,אשמה

 םיעסונ תורחא אשמ־תוינוכמב .ןהינבו ןהיתונב

 םינתונ סה ,םלרוגל םידרח םניא ללכש םישישי
 ¬אמב ימואלה ןונמיהה תא םה םירש .רישב םלוק

 ,םיעוגרה ,וללה םינפה ןמ .הנורחאה םתמישנ יצמ

 קסנולפ תנחתב תבכרה תונורקל האלעה
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 תנרוק ,בצע לש םינמיס םהב םירכינ אל ללכ רשא

 .תימינפ המצוע וזיא

 ינפ־לע הממש ךלהת בוש הלק העש רובעכ

 תורדשה ידה םיעיגמ קוחרמ קר .הלאה תודשה

 .אשמה־תוינוכמ לש ןרוטריטו תודעוצה

 לש ורעש חתפנ תודעוצה םישנה תרדש ינפל

 .הטנאד לש םונהיגה ירעש ,ץיבשוא־הנחמ

 הנומ ,הזה םונהיגה לש רפיצול ,ם״ס־תרטוש

 ¬וצב תורואמ ךותמ .הדיבש לקמב תונברקה תא

 םדקל ידכ ,םיללצ־םישנ תואצוי רמוח־תותקיב תר

 םירוסייה ,לבסה לילאל שדחה םדה־ןברק ינפ תא

 ףיקמה ,רוונסמ תורונמ רוא !שממ טויס .שאהו

 ,בוחר רבש םיקולבה־תותקיבה 25 לע הדשה תא

 ,הנחמה שובלב שפנ וזיא םעפב םעפ תפלוח ובש

 ¬ודינ ןיא םנמאה .ביבסמ הכימס הלפא הזמ ץוחו

 ־ורואמב םויה־רוא תא םלועמ םיאור הלא םינ

 ?םהית

 ־עטשפואא ,ןעהעטשפואא" .רקוב־תעש העיגה

 לש םעורה הלוק עמשנ — (םוקל ,םוקל) ף ןעה

 רבחו ופאקה לש התוזירזל תודוה .תורטושה תחא

 ¬מה ,םישנ תרוש עגר רובעכ תבצייתמ היתורזוע

 תעמשנ — ״טשפתהל״ .ןהב השעייש המל תופצ

 רורצש ,הוח לש השובלב תורענ .דקפמה תדוקפ

 שאר לא דעצ רחא דעצ תודעוצ ,ןדיב ןהישובלמ

 התיה וליאכ ,ןהידגב תא תורסומ ןה הדילש ,שוגה

 ¬נכנ ,םידגבה רורצמ תוישפוח .הכלמל תתמ וז

 ,תרטושה תוארוה יפל ,תומוריע תורענה תוס

 שובל רבג רמוש התלד לעש ,הרפסמ לש םלואל

 העורז הפציר ,םיירפסימ תשיקנ לוק .םיספ־ידמ

 ־שיפ ךרד .תורשי תורעש תוצווק ,םילתלת ,תומצ

 דע תוזוזגה תא םיסינכמ ץע־תוחול יושע שפ

 ."העיז־רדח" ךותל תפקרקה

 רדח ךותל תועיזמה תורענה תואצוי ךכ רחא

 .תויכוכזב םירייוצמ ויתונולח תיצחמ קרש ,רוק

 לע הרק תחלקמ תלפונ קזח םשג ומכו עגר דוע

 תצלפמ וזיא .םיללמואה םירוציה לש ןהישאר

 ,תוחרובה תורענה תא םינולגע לש טושב תשרגמ

 .םירקה םימה ינוליס תחת לא

 .הנחמה לש שובלב תודייטצהה האב ךכ רחא

 דוע ףוסבל ,םירצק םיליעמו םירוניס ,תולמש

 ־ףלאה רדס יפל תונגראתהו שארל םהוומ טוטרמס

 ־יסא תושגינ וז רדסב .תוישימח לש תורושב תיב

 ¬קנש יפכ ,ופאטסגה־שיא לא תוירטה הנחמה־תור

 ־םימה תא תעקעקמה תיקאבולסה לכ יפב האר

 .תילאמשה עורזה לע םירפ

 שחול לוקבו ישוקב יינא תארוק — 27000 ,27000

 .ימדב םהוזש רפסימה תא

 םיעבטומה םירפסימה תקולח :דחא סקט דועו

 ידמ" לע םתריפתו דב תכיתח לע שוטרידב

 ."הנחמה

 .ךרדה לכ הקתש ץיבשוא לא העסונב ,ימא םג

 התיה אל יכ םא .םיטפשמ ינש הרמא קר איה

 הכזא אל םאה" :תירוטיר הלאש העימשה ,הקודא

 ןורקה ןמ ונתדר ינפלו "?לארשי רבקל אובל

 וזו ."ןאכמ תאצל וכזת דוע םתא" :יתוא המחינ

 .ונתחיש לכ התיה

 םיילאמרופה םירודיסה לכ תא ונרבעש רחאל

 ¬דחה םייחה ינפ לומ ונדמעוה ,ליעל םיראותמה

 תא הידוראפ ומכ ינא תעמוש םויה דוע .םיש

 ¬וסיה רפסה־תיב תכנחמ ,וקטיש תרמ לש הירבד

 םילוחה־תיבמ וקטיש הישיראמ לש התסיג ,יד

 ,הדובב וניתש ונאצמנ רשאכ .קסנולפ וטיגבש

 תורענ םג םש ויה ,תורענ האמכ דוע םע דחי

 .תוינמרגו תויניארקוא ויה ראשהו ,הבאלממ

 תלהנמה לא וקטיש תרמ התנפ דקפימה רחאל

 ביכשת ,תויקנ ןיידע וננהש ,ונתואש ,השקבב

 וניתורבח ראש לש םיניכב קבדינ לבל ,דוחל

 רמא הז ימ" :ףעזב הבישה ס״סה־תרטוש .לרוגל

 "?םיניכ ןנשי ונלצאש

 -יאת לא וקטיש תרמ תא וחקל םייעובש רובעכ

 .זאגה

 ¬עהל ,הנחמב יתויהב ,ךכ־רחא יתיסינ רשאכ

 אל ,תוריחה לא ץורפל תורשפא וזיא יחומב תול

 ¬סורל תכלל .רבדה תמשגהל ךרד לכ ינפל יתיאר

 תכלל ?םירוהה תא ריאשהל לכוא דציכ — הי

 תרזעב ,עגמב םתא אובא דציכ — םינזיטראפה לא

 ,חורבל יחא עיצה ץיבשואל תבכרב רשאכ ?ימ

 אל ? ונתוא לבקי ימ ,ןאל :הלאשה הדמעוה

 אלא ונעדי אל הנחמב .אצומ לכ ונינפל וניאר

 ¬תה ונשפנ לכב !לוכאל — הדיחיו תחא הפיאש

 ¬ילע הטלתשהש תימהב הפיאש התוא דגנ ונממוק

 ¬חתל תשורחה־תיבב רשאכש ,אופיא אלפ ןיא ונ

 ,ירזע :הרמאו הרז הרענ ונילא השגינ תשומ

 .תרתחמה תעונתל יתסנכנ ,ידי תא הל יתטשוה

 םישנ שולש דועו בונאכי׳צמ הטובח הזח יכ םא

 רבדה היה אל ,תרתחמה תוליעפכ ולתינ תורחא

 .דובכ לש תוומ ותמ תוחפל .יניעב ארונ

 לע רומשל ימינפה דרמה ידיב עייס הזכ ןפואב

 לש רומג שוטשיטל עיגהל אלש ,יבש םדאה־םלצ

 חור הנממ הבשנ דימתש ,הביבס התואב יתומד

 לש ,תישונא תולפש לש .תוומ לש ,םייוניע לש

 ףא החוטב יתייה אל ןכ־יפ־לע־ףא .תויראבראב

 .ןחבימ לש עגר הזיא אובב גהנא דציכ ,םעפ



 / ץורק היחו גילז

 קסנולפ וטיג לש ןיילתה ,ףופ םע ןובשחה רמג
 (ץורק גילז רפכמ)

 גרובראמל אובל ונילעש ,ובל ועידוה 1946 תנשב
 .ךופ לש ותריקח ךרוצל

 הזיא בוחרב הדוגישפ שגפ ,ירבח יל ורפיסש יפכ
 שיאה תובקעב ךלה אוה .עודי ול הארנש ,רכומ ףוצרפ
 .קסנולפ וטיג לש ישארה ןיילתה ,ךופ והז יכ ,רכזנ ךרדבו

 הוורמ היה תולפאה ויתוואת תא רשא ,ןוונמ טסיניפרומ
 יכו .םידוהי לש םשוכרב אלימ ויסיכ תאו ידוהי םדב

 ו קסנולפ וטיגב וריכה אל ימ
 ־ישפ םרצע ,תינקירמאה תיאבצה הרטשמה העיגהשמ
 רבדב ןיחבה חצורה םג לבא .ךופ תא םהל הארהו .דדוג
 רבדה ךא •ויפדור ןיעמ רתתסהו וירחא בקוע והשימש

 .ספתנ אוהו ודיב הלע אל

 .ותוהזב הדוה הרטשמב

 םויבו גרובראמל עונפואב זא יתעסנ תותבשה תחאב
 יתכלה .תינקירמאה תשלובב יתבצייתה רקובב ןושאר
 יפכ ,הלוח היה ינקירמאה רויאמה םלואו .ירבח םע דחי
 ונלש לע ונדמע תאז לכב .ונתוא ולביק אלו ונל רמאנש

 ןנח ונייהד ,דרפנב ונתאמ דחא לכ ,הריקחל ונלבקתנו
 .יכונאו הדוגישפ ,(טארנדויה שאר לש ויחא) קמאר
 אל .ךופ םע םינפ לא םינפ תשיגפ ונל וכרע ךכ־רחא
 ורצע •תומולהמ וב ץיברהל אלש ידעב רוצעל יתלוכי
 דבלב וז אל ינמרגהש ,רבדה ןיינעמ .ונגרהא אלש ידעב
 עגרב ןכש .יתחפשמ םשב רכזנ םג אלא ,יתוא ריכהש
 הז ירה) "ץורק רעד ךאד טסיא סאד" :רמא םיוסמ

 •(ןיירק

 (ןיורק היח תרפסמ)

 המשאה־בתכ תכירע ןיינע תא ןגריא סקופ המלש
 'בתכ דוסי לע .תינמרגב ותוא יתבתכ ינאו ךופ דגנ

 457 רבדה ליחתה ךכו

 םידוהי ידי־לע ךופ לש יוהיזה חא וכרע הזה המשאה
 .קסנולפמ

 טקשה תורמל ,ךופ תא תוהזל יתוא ואיבה רשאכ
 םא .םינפבמ תעזעוזמ יתייה ץוח יפלכ וילע יתרמשש
 םירהל תלגוסמ ינא יתייה אל ,ותוכהל ולכי םירבגה
 ףרט־תייח תוכהל ידכ םיידיה תא םהזל לבח .וילע די

 .יחומב הבשחמ הרבע — תאזכ

 ן תגרה םידוהי המכ :ויתלאש ףוסבל
 .(!אל ,אל ןינא) !ןיינ ,ןיינ יריא :בישה דחפ זוחא

 ןןמצנארק לצאש ףתרמב התא רכזנה :ול יתרכזה זא

 — (ףתרמ םש היה ,ןכ) רלק ןייא ראוו םע ,אי —
 .בישה

 ,םייח םדא־ינב םינכמ היה םשלש ,ול יתרכזה זא
 .םהילגר לע םשמ תאצל דוע וכז אל םלועל רשא

 .ךכב הדוה אוה

 ¬ישכתה לע ונממ עדוויהל שקיב םינקירמאה דחא
 בגא וליאכ ושארדוורעש תא ־בבוסב ,ולאשו דדשש םיט
 ןטנאילירב טימ ןטיט ליפיוו ,לאמ גאז ,ןכסנאה" :החרוא
 ,דגה) "זטביארעג וד טסאה דלאג טימ ןעטסיק רעדא

 (?תדדש בהז יזגרא וא םימולהי יקיקש המכ ,ןכסנאה

 ¬יהל ידכ שפנ־רפוכ תתנ הזמ המכ :ותריקחב ךישמהו

 ןשנועמ טלמ

 שוכרה תא ריתסה ןכיה ,ונל עדונ אל םלועמ לבא
 .רבד בישה אלו שקעתה וז הדוקנב ןכש ,דדשש ידוהיה

 היה המ ,ונל עודי אל לבא .האלה הכשמנ הריקחה
 .ןכמ רחאל הז עשופ לש ולרוג

 םיעשופה ןיב םירחא םיברכ והומכ יכ ,חינהל שי
 .ול עיגמה שנועה תא לבקיש אלב ,םלש אצי ,םייצאנה

 .1960 לירפא ,ביבא־לת

 58* ,לסנויקפ רפס
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 ןיורק רב־בד

 ובי׳זאסונב הדובעה הנחמ
 .קחצי־תזתב םויכ .(גנילרפש תיבל) הטאלזו ריאמ ןב 9.7.ו923־ב קסנולפב דלונ ןידרק רב־בד

 ןיינעתהש ,רענ ןיידע יתייה המחלמה ץורפ תעב
 םצע םלואו .הרשע־שש ןב רענ לכ םיניינעמה םירבדב
 ןמל ןכש .יתורגבתה ךילהת תא השיחה המחלמה
 לש םייחה תלוברעמ ךותל יתפחסנ םינושארה םימיה
 יתייה סונא ןוצרמ אל וא ןוצרמש ׳שוביכה רטשימ

 .וב ליעפ לבח תחקל

 קסנולפמ םינמרגה ולגיה 1939 רבמטפסב רשאכ
 ¬וסה לובגל ןוויכב םוצירהו ,םירבג םייתאממ הלעמל

 .גילז יחא םע דחי תאזה הצובקב יתייה ,יטייב

 ינוחלשיש ליבשב ידמ ריעצ יתייה דועש ןוויכ
 -תכשל הליחת יל החינה ,םירגובמ םע דחי הדובעל

 תלבגומ םהה םימיב יתוקסעתה .יתארקנ אלו הדובעה
 ידכ ;וטיגה ןמ האיציל ןוישר יתלביקש ,ךכל התיה
 ־ףיט" המריפב זא דבע גילז .יחא ינשל לכוא תאשל
 ,ינשה יחא ולאו ,רב לש ותולעבב ,"יואבכוה־דנוא

 .חפנ לצא דבע ,םהרבא

 הרטשמל הארוה ןתנו וטיגה ןמ אצוי ינאר קמאר
 םירחאה לכל דוגינב ,היפכ־תדובעל ינספותל תידוהיה
 ידיב תוכורע תומישר יפל אלא וארקנ אל רשא

 .טארנדויה

 ב׳זאסונב היפכה־תדובע הנחמל יתעלקנ וז ךרדב
 .1942 ילויב

 ליגב םירענ לכ םדוק םיחלוש ויה הזה הנחמה לא
 ב׳זאסונב .דואמ םיטעמ קר םש ויה םירגובמ .14־13
 הז היה .םינמרגה ליבשב יאבצ הפועתד־חש זא ונב
 יתעגהשמ .םינבמ לכ אלל םמוש יקנע הדש אופיא
 ,דתיה ונתדובע ,רבכ תורופח תולעתה ויה םשל ינא

 .תוצירמב ןוטיב תלבוה רקיעב

 ,עוצקמ־ישגא לש םתושארב הלהנתה הדובעה לכ

 רשא םינמרג םילייח ידיב ,דתיה םישנאה לע הרימשה
 .תוכמ ונגפס אל םהמ .הכלהכ דובענש וחיגשה

 םידוהיה תצובק לע יארחאה היה תאז תמועל
 וטיגב תידוהיה הרטשימה דקפמ לש ויחא ,ןיוול

 ¬רגה ןמ תומולהמה תנמ תא לביקש םג אוה .קסנולפ

 ונילע ןודא היה אוה .ונממ תוכמ ונגפס ונאו םימ
 .וחור לע הלעש לככ ונב השעו

 היה ,םידקפימ ךרוע היה רקוב תונפל שש העשב
 .הדובעל םיאצוי ונייה ךכ־רחאו תוצובקל ונתוא קלחמ

 תואטיגמ םידוהי רעונ־ינב דואמ הברה םש ויה

 םי׳צורקאז ,ונפיל ,רובד־יבונ ,הבאלממ ןוגכ ,םינוש
 ־תיבמ ירבח לש םהיתומש תא קר רכוז ינא .קסנולפו

 .יקסבוקבאטס ,רנבא ,ןמטלא :רפסה

 דואמ רצ םהב היה םוקמהש ,םיפירצב ונררוגתה
 תאש אופיא המית ןיא .הלודג המהוז םש הררשו

 .םיינפוח אולמ ףורגל היה רשפא םיניכה

 היה דחא לכ ,םילבקמ ונייה אל הדובע־ידגב
 .תיבה ןמ איבהש םידגבה תא שבול

 ופלחוי המ ןמז רובעכש תועומש הזיא וכלהתה
 ¬חא ואובי ונמוקמבו התיבה חלשינ ונחנא :תוצובקה

 אל םלועמש ,דבלב תועומש ולא ויה לבא •םיר
 היצקטורפ ילעב אלא םירזוח ויה אל התיבה .ותמאתנ

 .תדחוימ

 -תוליבח םעפל םעפמ םילבקמ ונייה ונא ולאו

 ,תוחוכה תא השיתמה תיזיפה הדובעה .תיבה ןמ ןוזמ

 ,המיאתמ הנוזת הכירצה ,םויב תועש 10־8 הב ונדבעש

 ונלביק אל ונחנא ולאו .ונשפנ תא םייקל לכונ ןעמל
 דימתש אופיא ןבומ .םחלו קרמ לש הבולע הנמ אלא
 הרשעו ונממוקתה ףוסבלש ,אלפ ןיא .םיבער ונייה

 .התיבה ורזחו הנחמה ןמ וחרבו ומק וניניבמ

 וכי׳זאסונב םירענ הנומש תיילת

 שרד אוה ,התיבה ונרזחש טארנדויל עדונ רשאכ
 .שנוע אלל ןיינעה ןמ אצנ זא .הנחמל רוזחנש ונתאמ

 .הילתב שנעיהל ופוס ׳רוזחי אלש ימ ולאו

 ינש רענ םג .הנחמל יתרזח יבא תשירד יפ לע קר
 םשארבו ,םירחאה הנומש .הנחמל רזח תרחא ריעמ
 םיאנתה לא רוזחל ןפוא םושב וצר אל ןמטלאו רנבא
 -שמה תנחתל ואבוה םה הלילב .הנחמה לש םיארונה

 .ובי׳זאסונ לא הרזחב וחלשנ םיימוי רחאלו הרט

 יניעל ולתינ םה םשל ואבוהש רחאל דחא םוי
 םיעלס ישוג ינש ןיב .רקובה דקפימ תעשב ונלוכ
 תנומשל הילתכ השמיש וזו הרוק החנוה םייקנע
 ונלוכ ונאו ,הילתל תחתמ ובצוה םה .םיריעצה םירענה
 ־ילא והשימ ארק וניתורוש ויבמ רשאכ .םלומ ונדמע
 ."דחפמ יניא ינא" :ןמטלא בישה ,"ודחפת לא" :םה

 לש ןמיס לכ וניליג אלו טקשב זא ונגהנתה
 וליפא ׳ןורגל קנחמ םש עווזמה הזחמה .תוממוקתה

 .ונלוכי אל תוכבל
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 .הילתה סקטב חכונ היה ןימלש וילאמ ןבומ

 םינמרגל ץעיש אוה אקווד יכ ,ורמאש וליפא ויה
 תעמשמה םויקל דיחי יעצמאכ םיחרובה תא תולתל
 ,ונחנא .עדוי יניא ׳רבדה תמא םנמא םא .הנחמב
 רשאכו ,םתוא ולתיש ךכב וננמאה אל ונמצעב ,םירענה
 .תוכבל ונלחתה זא קר ,תמייק הדבועל ךפהנ רבדה

 ןמ םירענה ודרוה ,םתומ רבד עבקנש רחאל
 רשא הדובעל דיימ תכלל ונחרכוה ונחנאו הילתה

 .הרדיסכ הכשמנ

 ¬אלממ םישדח םישנא בושו בוש ואבוה ךכ רחא
 ,התיבח תכלל ונל וחיניש ןמזה לכ וחיטבה ונלו ׳הכ
 וטיג לוסיחל ךומס קר .ומייוק אל ולא תוחטבה ךא

 .וניתבל הרזחב ונאבוה קסנולפ

 ¬רג המריפ התנב ובי׳זאסונב הפועתה־הדש תא .
 דעב םולשת םוש ונלביק אל ונחנא .תיטרפ תינמ
 וזיא לביק טארנדויה םא ,יל עודי אל ךא .ונתדובע

 .ונתדובע דעב הרומת

 .28.4.1960 ,קחצי ־תמר

 גרובמג הזור

 ץפרשב םישנ לש היפכ תדובע
 ,ם״במר תעבגב םויכ .(רנילבול תיבל) הצרת־המוחו קבילש ףסוי תב .5.1.1922־ב קסנולפב הדלונ גרובמג הזור

 ,היפכה־תדובע ,דתיה טארנדויה תונגראתהל דע

 שבוכה ןעמל תושעל היה בייח ידוהיה רוביצהש
 םיחקול ויה םינמרגה .םידחוימ םיישקב הכורכ ינמרגה
 וא אירב אוה םדאה םא בשחתהל אלב ,םישנא םתס
 ¬נדויהש רחאל העמק לקוה הז עגנ .ריעצ וא ןקז ,הלוח

 םהל שרדנש םישנא רפסימ םינמרגל קפסל ליחתה טאר
 וא בוט השע םא ,התע עובקל ונל השק .הדובעל

 םמוקמבו םתבוטב הצרש םישנא חולשלמ ענמנ םא ,ער
 אלש םישנא וא תורחא םירעמ םיטילפה תא חליש
 תא ןובשחב איבהל שי םינפ לכ לע .בורקמ םריכה

 .ליגרה רדגמ םיאצויה בצמה יאנת

 תורענ םהל קפסל םינמרגה ושרד ראשה ןיב
 תונוש תופוקתבו ,ץפרישב היפכ־תדובעל ןתחילש םשל

 .תומייוסמ תויאלקח תודובעל םג

 .הזה עגנב תיסחי רחואמב עגפנ ונלש תיבה
 יתוחאש ,ךכל תודוה הז היה .תונב עברא ויה ונתיבב
 הדיקפכ טארנדויה םויק תישארמ דוע הדבע האל

 בותכל התצר אלו הקודא התיה איה ךא .ודרשמב
 ־םוקמ תא ןמזה תצורמב השטנ הז ללגבו ׳תבשב
 טארנדויב הדבעש הדבועה םצע םלואו .הז התדובע
 יתוחא החלשנ 1942 תיצחמב קרש ,םתסה־ןמ חמרג
 תנועב הז היה .המדא־יחופת ףיסאב הדובעל לדנייש

 ינא יתארקנ הבוש רחאל .1942 תוכוסו הנשה־שאר
 רשפא םא זא יתניינעתה אל בוש .הדובעל בצייתהל
 רבכ ונייה ונלוכ .הדובעל תכלל אלו רפוכ םלשל

 .אופיא יתכלה .שואיי יזוחא

 תבכרב ונאצי םינוש םיתבמ תורענ םישולשב

 םישטיודסקלופ־םימראדנא׳ז לש הרימש תחת םיעסונ
 .ץפרישל

 סחי םינמרגה וניפלכ וליג העיסנה תעב רבכ
 יבגל התיה .הגג״ד־רסח םדא לע די תמרק• .דואמ ער
 אל הלאכ םירקמ ויה ןכאו .רתויב יעבט רבד םדיד

 .העיסנה תעב םיטעמ

 ךליאו זאמ רשא ,שרדמה־תיבל ונסנכוה ץפרישב
 .םירוגמ־םוקמכ ונל שמיש

 םיעצמ ויה תוריקל ביבסמ .םימויא ויה םיאנתה
 הזה שקה .ףלחוה אל םלועמ יאדו רשא ,שק לש
 םש םייקל היה רשפא יא ןויקנ .בכשימל ונל שמיש
 ויה םימ .םירמח־םירמח וצרש םיניכה .ןפוא םושב

 .םירק קר ונל

 .תיבה ןמ ונאבה םידגבו תוכימש

 קסנולפמ רקיעב ,תורענ םייתאמכ זא םש ונייה
 דוע םידוהיה ולסוח המצע ץפרישב .וטסאימ־הבונמו

 .ןכל םדוק בר ןמז

 תונפל שמחב וא עבראב םוקל םימיכשמ ונייה
 דע העשכ לש ךלהמ תכלל ונכרצוה ןכש ,רקוב
 תא םינומ םימראדנא׳זה ויה רקובב .הדובעהדבוקמל
 תטירמב ונדבע .הדובעל ונוכילוהו תולעופה רפסימ
 ויה םוקמב וב .םיזרואו םיזוורב ,תולוגנרת לש תוצונ
 ־תיבב .הינמרגל םתוא םיחלושו תופועה תא םיזרוא םג

 .םינלופ םג ודבע הזה תשורחה

 לד היה ,הדובעה־םוקמב םילבקמ ונייהש ,ןוזמה
 וז ,דתיה .וננובער תא רובשל ידכ קיפסה אלו ידמל
 .םויל םחל רכיכ עברו קרמ ךכ רחא ,הפק תירעק
 ךותמ רסחה תא אלמל ונלוכי דוע ןושארה עובשב
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 ךכ־רחא .ךרדל הדיצ תינב ונל ונתנש ןוזמה־תליבח
 הרהמ דע ךא ,תיבה ןמ ןוזמ תצק ונל וחלש דוע
 רגסנ ,קתונ וטיגהש םושמ ,וללה םיחולשמה וקספנ
 שוריג ידי־לע אובל שמשימש לוסיחה תמחמ דדובו

 .ץיבשואל םישנאה
 לבא ,תיבב שחרתמה לע ונעדי אלש וילאמ ןבומ
 חורבל הבשחמה התלע אל הרענ םוש לש התעד לע
 ונתוא וכיה ירהו .םייורש ונייה ובש ,הזה אלכה ןמ
 .המצע הדובעה תעשב םג אלא ,ךרדב ונתויהב קר אל

 .המודמ וא תיתימא ,הביס איהש וזיא האצמנ דימת

 ־היווש לש בצמל םתאבה ,םישנאה תדחפה תטיש
 .התלועפ תא הלעפ ,שפנ

 הרזחב ונחלשנ ,וטיגה ןמ שוריגה דעומ ברקתהב
 רתוי דוע תיגארט ךרד ךכ־רחא רובעל ידכ ,התיבה
 ורתונ ונתאמ םיבר אל ובש ,םוקמה לא ךורע ןיאל

 .ץיבשואל ונחלשנ ונלוכ .םייחב דוע

 .28.4.1960 ,ביבא־לת

 ׳זאטכיל הנילאה

 הביבסה ירכיא וגהנ דציכ
 .ןג־תמרב םויכ .(רקוצ תיבל) הפלזו יאמ קחצי־םהרבא תב .5.5.ו922־ב קסנולפב הדלונ ׳זאטכיל הנילאה

 יתחפשמ לכ םע דחי יתייה המחלמה ץורפב
 קיצהל בערה ליחתה 1941 תנשב רשאכ .השראווב

 .קסנולפל בושל יתטלחה ,השראווב דואמ ונל

 קבוכימופב יתרבע קסנולפל לגרב ידודנ תעב
 יפלא הדוצמב ואלכו םשל ואיבה רשאכ םימיב קוידב
 אלש וילאמ ןבומ .הביבסה תורייעמו קסנולפמ םידוהי
 רשא םירכיא םלוא .םש ררש רשא בצמה תא יתעדי
 ,ידעצ תא רומשאש ,ינוריהזה ,הידוהי ינאש וניחבה
 עמשמ .קסנולפמ ולבוהש םידוהי הדוצמב םיאצמנ ןבש
 וריכהש יפ־לע־ףא — םירז םירכיא .הנכס יל היופצש
 תודוה .ינוליכאהו םסאב הליל־תניל יל ונתנ — ינא ימ
 דוע יתכלה אל םהמ יתלביקש תורהזאה־תועידיל
 הבורבובונ רפכב יתבכעתה אלא ,ןירשימב קסנולפל
 .יקסלאבוק םירכיאה תחפשמ לצא רובד־יבונ דילש
 םג .העורכ יתדבעו םישדוח השולש ךשמב יתיהש םש
 ינולביק ןכ־יפ־לע־ףאו ,יתוהז תא ועדי םיקסלאבוקה
 ידוהי ,לגס לא יתוא ונפיה הליחת םנמא ,םתיב לא
 הצר אל ידוהיה לבא .םש יאלקח קשמ לעב היהש
 הרזחב ינחלש אוהו ידוהי ומצע אוהש ורמואב ,ינלבקל
 רובד־יבונ לא ךכ רחא שרוג לגס .םיקסלאבוקה לא

 .ץיבשואל חלשנ וז הרייע ידוהי םע דחיו

 ,יקסלאבוק לצא איהה הפוקתב יתדבע ינא ולאו
 .הדובעל יתוא ולביק ,לגסמ םהילא יתרזחש רחאל רשא

 ,בגא ךרדש ,םידוהי םיעור המכ דוע םש ויה ידבלמ
 .םהילע ועדי םינמרגה

 תונוטלשה תאמ הארוה העיגה הרהמ דע םלואו
 .רפכה תא בוזעל םידוהיה םיעורה לעש ,םיינמרגה

 ,השראו דילש יקנאימולמ תורוחב יתש :השימח ונייה

 .יכונאו דוע תרכוז יניא םהיתומש תאש ,םירוחב יגש
 .קסנולפל רשי ,יעורזל טרס אלב ׳לגרב זא יתאצי

 םש ,טארנדויה לא יתכלהו וטיגה ךותל יתבנגתה
 ¬והר תינלופ וילא רבדל יתלחתה .קמאר םע יתחחוש

 יל בישה אוה לבא ,זא דע הליגר יתייהש יפכ ,הט
 .תעדוי יניא תינלופ עדי אל םא .שידייב

 יתייה .יגארט היה תמאבש ,בצמה תא ול יתראית
 ימא ןכש ,לאוגו בורק אללו םויק יעצמא לכ אלל
 ,השראוומ ונאציש תעב ,ךרדב יגארט חרואב ילע התמ

 ,קסנולפ תדילי יתייהש ,ינא .םש וראשנ יחא ולאו

 םחל־תסורפ אל ףאו ישארל גג־תרוק יל התיה אל
 .ינובער תא רובשל לכואש

 הברה םהיניב ,םישנא הברה זא ודבע טארנדויב
 התיה .רפסה־תיבב םידומילה־לספסל ירבחו יתורבחמ
 הקתור ;וטיגב רטוש לש ותוחא ,ןמצנארק הי׳זור םש
 רתסא ,רטומלרפ הסדה ,קלודאנ הלה ,הנבוקשורג
 תייבגב קסעש ימ ,׳ץיבוקשומ קרב ,ולדיש הלה ,םולב
 הלא לכ ולביק ׳יל רמאנש יפכ .םיבשותה ןמ םיסמ

 .תעדוי יניא תרוכשמה הבוג היה המ .תרוכשמ

 קסנולפ תדילי יננהש ,קמאר ינפב ודיעה הלא לכ
 .הקוסעת וזיא יל אצמיש ,יל חיטבה קמארו

 תודועת הזיא גישהל הסונא יתייה תאז םע דחי
 ןעמל ,קסנולפב םידוהיה לע הבוח ויהש ,תוינמרג
 ־ופל ולבוה רשא הלא לש םלרוג יל יופצ היהי אל

 .קבוכימ

 ןיינע תא רדסל ותלוכיב היהש דיחיה םדאה
 לבא .ןמטכיל — יל רסמנש יפכ — היה הדועתה
 שורדל לולע הז םדאש ,ינוריהזה תאז םע דחי
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 ־יפ־לע־ףא .ןיינעה רודיסל הרומתב "והשמ" ינממ
 ושקבלו וילא תונפל אלא ׳אצומ לכ יל היה אל ןכ
 ־אדלש ׳ול יתרמא דיימ .תודועת יל גישהל לדתשיש
 לע הוורפמ ןוראווצ קר יל שי ,ףסכ יל ןיא ינוב
 קחצ אוה ךא .ול יתעצה הז תאו ,ןוילעה יליעמ
 אללו רתויב בוטה דצה לע תודועתה תא יל רדיסו
 .הרומת םוש ינממ שתדיש אלב ,תוריתי תויהש

 .ובל־בחור לע והמת לוכה ןכאו
 איצמה הרהמ דעו ותחטבה תא םייק קמאר םג

 .טארנדויה לש יוחמתה־תיבב הדובע יל

 יוחמתה תיב

 ¬נדויה םעטמ רשא ,יוחמת-תיב היה טארנדויה דיל
 .טראבטור הפואהו לבוק וב ולפיט טאר

 ־שומ ןועמש תורשכה לע רמש ומצע הבטימב
 ורפכב רשא ,םימש־ארי ידוהי ,קצייונילגמ ׳ץיבוק
 בוט ןזח היה הז דבלמ .תסנכה־תיבב יאבג שמיש
 הביתה ינפל רובעל בורל ןמזומ היה םיארונה םימיבו
 אוה .המחלמה ינפלש השראווב םיגוש תסנכ־יתבב

 .ץיבשואב ךכ־רחא הפמינ

 ןדילו ,תולשבמ יתש םג ויה םיקסעומ חבטימב
 תאש) השראוומ הלופ ןהיניב ,תורענ המכ ורזע
 ־באס ,קבוכימופמ הואיצוהש ,(תרכוז יניא התחפשמ־םש

 .יכונאו הניד ,לחר ,יקנאימולמ הי׳צ
 ןירג הלפ תונמה תא תקלחמ התיה בנשאה דיל

 איבמ היה קצייונילגמ ןהכ ריאמ ולאו םי׳צורקאזמ
 ,דואמ הלד התיה הנוזתה .(לארשיב אוה התע) םימ

 המדא־יתופת ,םיסירג־קרמ הז היה .טעמכ ןמוש אלל
 .ןמוש אלל ,המדא־יתופתו תיעועש ,הסייד וזיא םע

 היה רשפא ישוקב קר םימ לש הלודג תומכ ךותב
 .המדא־יחופת לש ןמיס אוצמל

 רשא ,קסנולפב םעה־תלד ינב ויה וניתוחוקל
 ןיא .םמויקל דוסיכ םהל ושמיש ולא םיירהצ־תוחורא
 תררוש התיה תונמה תקולח תעשבש אופיא המית

 .תוטטקו תוקסופ־יתלב תוקעצ ,המוהמ

 בצייתהש ימ לכל םיקתפ אלל תונתינ ויה תוחורא
 םוש התשענ אל ,אב ןיאמ לאשנ אל שיא .רותב
 םיקלחמ ונייה ומויב םוי ידמ .תונמה ילבקמ ןיב הילפא

 .תונמ םייפלאכ

 זאו ,ןושארה שוריגל דע ךשמנ הז םיניינע בצמ
 .יוחמתה־תיב לסוח

 תודובעה ןמ התיה אל יוחמתה־תיבב הדובעה
 םינמרגה ויה ןכש ,דחפב ונייה םייורש דימת .תוטקשה
 ןיבמ תונברק םהל םשפחב ,תובורק םיתעל םש םיציצמ

 .םידעוסה

 םיקראמ המכ םילבקמ ויה יוחמתה־תיבב םידבועה
 .לכואו שדוחל

 ימיב ייחב הז בלשל ץק םש ץיבשואל שוריגה,
 .שוביכה

 .1960 יאמ ,ןג־תמר
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 הדוגישפ קחצי

 קסנולפ וטיגב
 .ןולוחב םויכ .(לבמוב תיבל) רתסאו לארשי ןב .ו8.12.ו922־ב דלונ הדוגישפ קחצי

 המחלמה ץורפכ תידוהיה היצנגילטניאה

 ¬ניאה בלב הדרח ררוע הינשה םלועה תמחלמ ץורפ

 וז הדרח לשב ןכאו .קסנולפב תידוהיה היצנגילט
 םירובס םתויהב ,השראווב הסחמ לודגה םבור ושפיח
 יכו ,בייואה ידיב לופית אל תינלופה הריבה יכ
 אלל השילפה ינפמ הילע ןגהל חילצי ינלופה אבצה

 .םיישק

 היהש ׳יבא םע דחי ריעה תא ובזע ןכ יכ הנה
 ¬והיה ידליל ינלופה יתכלממה יממעה רפסה־תיב להנמ

 ינאו ימא ,ריעה תצעומ רבח םג היהו קסנולפב םיד
 רבונאי ר״דו ןייטשגינפ ר״ד ,םידוהיה םיאפורה יבשו
 םיבזועה ןיב .רכוז יניא ומש תאש ,דחא ןיד־ךרוע ןכו
 יממעה רפסה־תיב לש ןה םידוהיה םירומה םג ויה
 ,ן׳צשרייפ ונייהד ,"תוברת" רפסה־תיב לש ןהו
 הקסאל ,רדורב תרמ ,יקסנאנזופ ,הבראפ 'בגה
 ,ןמבארג םיינישה־אפור קר רתונ םוקמב .דועו

 שוביכה תונש לכ ךשמב רשאו םישיש ןבכ זא היהש
 אל ףאו ,םיירוביצה םייחב קלח לכ בגא לטנ אל
 ןמ דמע ןמזה לכ .טארנדויב הרשימ םושב קיזחה
 רחאל םימי שדוחכ .וקטיש הרומה םג הראשנ .דצה
 הרומהו יתחפשמ אלא קסנולפל ובש אל המחלמה ץורפ
 דחי הררוגתה וטיגה תמקה םעש ׳הקסאל הקנורב

 .ונלש רדחב יתאו ימא םע

 םינמרגה ידיב תינלופה היצנגילטניאה לוסיח

 ־ופה היצנגילטניאה תא לסחל םתוינידמל םאתהב
 תא ליעפ חרואב עיבהל התיה הלוכי רשא ,תינל
 ־תהל ףא ילואו הצראב בייואה תוללעתהמ החוררורומ
 לירפאב םינמרגה ורסא — דיב קשנ םע ודגנ םמוק
 להנמ תא ,הפנה לשומ תא ,ריעה שאר תא 1940
 15 לוכה־ךסב ,םירחאו יקסראטוק ןאפיטס היסנמיגה

 ידוהיכ ,יבא םג ללכנ תאזה הצובקה ךותב .שיא
 .המחלמה ינפל הב קיזחהש ותנוהכ לשב יאדו ,דיתי

 .עודי יתלב ןוויכב םוליבוהו ולגיה הלא לכ תא

 שמישש ,םירתס-קתפ יבאמ ונלביק ןמז הזיא רובעכ
 העיגה 1941 תנשב םלואו .יח ןיידע אוה יכ תוא ונל
 לע םיינמרגה תונוטלשה תאמ תימשר העדוה ונילא
 ,סדנהמ קסנולפל רזח 1941 תנש ףוסב .יבא תומ

 תא) יבא םע דחי החקלנ רשא הצובק התואב היהש
 הנחמב בכש אוהש ,רפיס הזו (רכוז יניא סדנהמה םש
 רעצ בורמ תמ יבא יכו ׳יבא םע דחא שגרד לע
 התואמ םירחא םינלופ המכ .בערמ ןכו ונלרוגל הגאדו

 .המחלמה רחאל התיבה ורזח הצובק

 תא םג ונל וחלש םינמרגהש ,ןייצל יוארה ןמ
 בזעש תעב שבלש הפילחה תא ,יבא לש ויצפח לכ
 -פכ יתש הב וראשנש הצלוחה תא וליפא ,תיבה תא

 הוורפ ,םילוורשה־תופח ךותב תוצוענ ויהש ,בהז־תוירות
 .ךרדל ומע לטנש ,הרצק

 םינלופ םידע לש םהיתויודע ךמס לע יכ חינהל שי
 הדועת 1958 תנשב — יתשקב יפ־לע — יל החלשנ
 ,רמאנ הבו ,קסנולפב תינוריעה הצעומה תואישנ תאמ

 לבוהו 6.4.1940 םויב ופאטסגה ידיב רסאנ יבא יכ
 זוכירה תונחמל םשמ ,ובודלאי׳זדב זוכירה־הנחמ לא

 .1941 תנשב חצרנ םש םוקמ ,ןחגו ואכאדב

 טארנדויה ידיכ םיסמ תייבג

 תטשוהב וטיגב ייח ורבע יבא יל דבאש רחאל
 אל םיניינעה ראש לכ .הדבל הרתונש ,ימאל דעס

 .ןיינע לכ יב וררוע

 יזחא דצמ ,דחוימ םחי ימאל וליג טארנדויה דצמ
 ול התיה ינש דצמו ,יבא לש יגארטה ותומ לשב
 תישיא תובייחתה וזיא ,טארנדויה ר״וי ,ומצע קמארל
 ןטקה תיבה םעפ ךרצוה ,רכזנ יבאש יפכ .יבא יפלכ
 יוניש תינכותל םאתהב םרהיל ,קמאר ררוגתה ובש
 תצעומ רבחכ ,יבא לש ותוברעתהב .ריעה לש הייוניב
 ראשנ ,הז ויינעב השקבב קמאר הנפ וילא רשא ,ריעה
 יתחלשנ אל םג ךכל תודוה .ולת לע דמוע תיבה
 םירענ וחקלנ םשל רשא ,ובי׳זאסונ הנחמב היפכ־תדובעל
 יוקינב הקסעש הגולפב המ ןמז קר יתדבע •יליג ינב
 יתייה ףוסבלו ,תובוחר יוקינב ךכ״רחא ,בויב תולעת
 תודוה ׳םש .םורק לצא ינמרג םחפ־ןסחמב חילש רענ
 ששגל תצק יתדמל ,ילא תודיקפה לש דהואה ןסחיל
 םיקתפ יתלביק ולאה םישנה ןמ •םייחב יכרד תא
 תרומת וללה םיקתפה תא רוכמל יתדמלו ,םחפ תלבקל

 .ןמוזמ ףסכ
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 .םיסמ־הבדגכ טארנדויב יתקסעוה יפוסה בלשב

 םיבשותה לע ולטוה ,סופיטה תפיגמ הצרפשמ
 קלוחמ היה הז לטיה .םילוחה־תיב תקזחהל םיסמ
 ־יסקנפ .םלשמה לש ותלוכיל םאתהב ,םיגוס העבראל
 1.90 ,קראמ 1.20 ,גינפ. םישישל — ויה תולבקה

 ¬לביק ,טארנדויה רבח ,יטאגובמ .קראמ 2.75־ו קראמ

 ילע .המישר יפל וללה םיפסכה תא תובגל הארוה ית
 םיסמה תא םימלשמ םישנאה ויה ללכ ךרדב יכ ,רמול
 יתכרצוה םיטעומ םירקמב קר ,ידמל רידס חרואב
 תובגל ידכ םישנא םתוא לא שולשו םיימעפ תכלל

 .םהמ עיגמה תא

 ¬נדויה תאמ לבקמ יתייה תאזה הדובעל הרומתב

 ,םייקתהל אמא ידיבו ידיב העייס רשא ,תרוכשמ טאר
 ונחלצה רשא ,ונשוכר תיראש תא ונרכמש רחאל

 .דוע ליצהל
 חרואב םיבוט ויה וטיגב ונלש םירוגמה יאנת םג

 רדח ונינש ליבשב ונלביק ןכש ,ליגרה רדגמ אצוי
 .הקסאל הקנורב הרומה תא ונלביק וכותל רשא ,דוחל

 ינמרגה חצורה ,ךופ רחא םיחלצומה םישופיחה

 קסנולפ וטיג לש

 אל רבד לש ודוסיבש ,ןכל םדוק רבכ יתרמא
 — ןכ־יפ־לע־ףאו ,וטיגה ייחב ליעפ קלח לכ יתלטנ

 הלבמ יתייה — םיסמ הבוגכ ידיקפת לגרל םג ולו
 תוארל תונמדזהה יל .דתיה תאזל יא היתובוחרב הברה
 ךלהמ ,וטיגה ךותל ץרופה ךופ תא תובורק םיתעל
 ןימי לע וחדקאב ףרה ילב ףנפנמ אוהשכ תובוחרב
 הביס לכ אלל הרוי םג היה תחא אלו ,לאמש לעו

 וטיגל סנכנש תמיא לכ .וכרדב ול ושגפנש םישנאב
 ,תידוהיה היסולכואה ברקב דחפו הדרח ררועמ היה

 .יכה ואלב םג הנועמה
 הרטשימל הארנכ וכייתשה טדימש םגו ךופ םג
 שובלב דימת םהינש וכלהתה ןכש ,תינמרגה תיאשחה
 םתורמל םיפופכ ויה אל םה יל עודיש הדימבו ,יחרזא

 .םיימוקמ םיינמרג תונוטלש םוש לש
 .ינורכזב וקקחנ ךופ לש וינפש ,אופיא המית ןיא
 ,ידמל האנ הרוצ לעב ,המוק־הבג רבג בגא היה אוה

 .םיחבושמ םידגב שובלו ידנולב

 יתעסנ ,ץיבשוא הנחממ יתאצ רחאל ,1945 תנשב
 ךא .יבורקמ והשימ תא םש אוצמל יתווקב קסנולפל
 התע היה לוכהש ,יתדלוה־ריעמ יתחרב םיימוי רובעכ
 ורבעש תויווחה רחאל זע באכ יב ררועו םש יל רז
 יבורק ןיבמ היח שפנ םוש םג םש יתאצמ אל .ילע
 ־תחוראל םישורג המכ יל "הווליה" םטני קרו ,ידידי וא

 .םיירהצ
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 הרזע תשקב — ןאמבארג בקעי ידיב םותח טנ־ף׳גה לא בתכמ

 קסנולפ ידוהי ו600־ו םיטילפ םידוהי 2300־ל

 תצובק םע דחי ,הינמרגל קסנאדג ךרד זא יתאצי
 ¬ארה םידוהיה ונייה .ךרדב םיתאצמש תורבחו םירבח
 ךא וז תינמרג הנחתב ונדרי .גרובראמל ועיגהש ,םינוש
 ריעה לש הפיה הפונ וניניעב ןח אצמש םושמ קרו
 םינקירמאה לצא הקוסעת יתלביק הרהמ דע .תאזה

 .הנוגה הריד ףאו

 תליבח ידיבו הדובעה ןמ יתרזח תע ,דחא םוי
 עגרב .יתארקל ךלוהה ךופ תא עתפל יתיאר ,ןוזמ
 זוזל יתלוכי אלו המהדת בורמ שממ יתנבאתנ ןושארה
 הווחה ,ילא ךייח אוה .יפמ הגה איצוהל וא ימוקממ
 שגינ יניאו ימוקממ זז יניאש ותוארב ךא ,הדיק
 ,יוחרה־ןרק ירוחאמ םלענשמ .וכרדל ךלהו רבע ,וילא

 תא יתאצמ אל בוש לבא ,יתמהדתמ יתששואתה
 .עשופה תובקע

 יתוא התניע .עוגרמ יתעדי אל ךליאו זאמ םלואו
 .ןובשח ומע אובלו ךופ תא אוצמל ילעש הבשחמה

 ויה ,דרפנ תיבב ירבח םע דחי יתררוגתהש ןוויכ
 ־מא־םידוהי ,םילייח ונלצא םירקבמ תובורק םיתעל
 ועיבה םה .ךופ םע יתשיגפ לע יתרפיס םהלו ,םינקיר
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 .ואצומל הליחת היה ץוחנ לבא .ולסחל םתונוכנ תא זא

 .בוחרב ויתשגפ בוש .תינשב האב תונמדזהה םנמאו

 .דרשמ הזיאל סנכנ אוה .ויתובקעב יתכלה םעפה

 םידמוע םיתיארש םיינקירמא םילייח לא זא יתשגינ
 ,םיידי תועונתב ירזעיהב ,הצוצר תילגנאבו בוחרב

 .וספותל שיש ,חצורב רבודמש ,םהל יתרבסח
 וליפא ,והוספת ,דרשמה ךותמ ךופ אצישמ ,ןכאו
 ךותל והוכילוה קר ,קשנב ןייוזמ אוה םא וקדב אל
 טקשב גהנתה ךופ .יכונא םג יתכלה ותא דחיו תינוכמ
 ,יתוא לאשו ותוא םיליבומ ןכיהל ןיבה אל אוה .רומג

 ,ול יתובישה .ינריכה אל םעפה ןכש ,עדוי ינא םא
 .רבודמ המב ןיבי טעמ דועש

 ירוחאמ ךופ תא ורקח תינקירמאה תשלובה תכשלב
 הברמל .רודזורפב יתנתמה ינא ולאו ,תורוגס םייתלד
 רמוא אוהשכ ויתעמשו העשכ רובעכ אצי אוה ינוהמת
 ךכ רחא .ול ךלהו (תוארתהל) ךהעזרעדיוו ףואא"
 יכ ,יל רמא רשא ,ינקירמא למס הזיא יתוא רקח
 יתפקתוה ינא .ולאכ תונולת םיעמוש םה ומויב םוי ידמ
 והימ ריבסהלו קועצל יתלחתה ,שממ ירטסיה םעז זא
 ןכאו .תינשב ותוא ונימזיש יל וחיטבה םה .ךופ
 וא ןיצק הזיא לא יתואו ךופ תא םעפ דוע ונימזה

 שיא םיריכמ ונא םא ינלאש הלה .ינקירמא רויאמ
 ,הלאשב ךופ לא יתינפ זאו ,ןכ — יתרמא .והער תא

 ותוהז תא וליגש ןיבה ךופ ?טדימש לש והשעמ המ
 לבא .הכ דע רשאמ חוטב תוחפ ומצע שח ליחתהו
 יל ריבסה ןכש .םולכ אלב רבדה םייתסנ םעפה םג

 .םידע איבהל ךרוצ שי יכ ,ינקירמא ןיצק ותוא

 ¬תמ יכ ,יתעבקו ךופ ירחא האלה אופיא יתבקע

 הרטשימב תרשמ בוש אוהו גרובראמ דיל אוה ררוג
 ויחא ,קמאר גרובראמל עיגה אוהה ןמזב .תינמרגה
 דחא דע לבא .רבעשל טארנדויה שאר־בשוי לש
 ויבמ םידע המכ דוע קמאר איבה זא .קיפסה אל
 לכ תא וב ונינמו ,המשא־בתכ ונכרע ,קסנולפ ישנא
 ךרענ .קסנולפב ךופ עציבש םיעשפהו חצרה ישעמ
 רבדל יאשר ונתאמ דחא לכש ,ונל ורמא .יוהיז םג

 םג םילוכי ונאש ,ונל וזמר הזבו ושפנ תוואכ■ ומע
 םלה קמאר ,תומולהמב יתכסח אל .הפב קר אל רבדל
 ־יצפח וב ואצמנו שופיח ךרענ ותיבב .וילגר ןיב וב

 .ךופ רסאנ זא .ךרע

 הרק המ .הינמרג תא יתבזע 1945 תנשב דוע
 .םירחא קסנולפ ישנא יפמ קר יל עדונ ,ךכ־רחא ךופל

17.5.1960 
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 גרבמאטש בקעי

 וטיגה ימיב תויפאמה
 .הנויצ־םנב םויכ .('ץיבובוקעי תיבל) לחרו םהרבא ןב .5.8.ו918־ב קסנולפב דלונ גרבמאטש בקעי

 יחא יבש םע דחי יתחרב ,המחלמה ץורפ םע
 ־ריע לא יתבש ,השראו השבכנש רחאל .השראוול
 ¬רגה ידיב השובכ רבכ התיה ריעה .קסנולפ יתדלוה

 .ריעב ויה אל המחלמה תמחמ םילודג םיקזנ ־םינמ
 םידוהיה לע ולטוהש תונושארה תולבגהה ץב
 תועשה ןיב בוחרל תאצל רוסיא ונייהד ׳רצוע היה

 .רקובב ששל ברעב שש

 םיבייח םידוהיה ויה רבכ קסנולפל יתעגהש תעב
 םילוגע םיבוהצ םיאלט תרוצב יוהיז־ינמיס דונעל
 םיללכנ ויה םידלי םג .לאמש דצמ הזחה לעו םבג לע

 .וז הדוקפב

 ¬וגה תוכמ םעפ גפס רתויב ריעצה יחאש ינרכוז

 תא דנעש אלב בוחרב ואצמ רשא ינמרג ידימ תונ
 .בוהצה יאלטה

 רתוהו ,הכרדמה לע הכילהה םג הרסאנ םידוהיה לע
 .בכר־ילכל דעוימה שיבכה לע קרו ךא תכלל םהל

 ¬לנש ,םידוהי לע םידוצמ םג וכרע הלחתהב דיימ י

 וספתנש םיניינב ,תובוחרה יוקינב היפכ־תדובעל וחק
 .תודובע ב״ויכו םינמרגה ידיב

 רובעל וליחתה םידוהי לש תופיו תורדוסמ תוריד
 לש התריד תא םינמרגה וספת לשמל ךכ .םינמרגה ידיל
 ,קושה־רכיכב הירוטידנוק םהל התיהש ,רנטוק תחפשמ
 .תיבה ותוא לכ תא וספת םינמרגה .תתקרמה־תיב לומ

 שרוג רשא ,ידוהי ידיב הרוכש ,דתיה הירוטידנוקה
 הבש הדובע־תכשל הנקתוה הירוטידנוקה תרידבו םשמ

 .הדובעל וספתנש םידוהיה תא םימשור• ויה

 רפסה־תיב ימלוא תא וספת יאמב 3ד1 בוחרב
 .ופאטסגה ודרשמ• תא רדיס ובש ,ידוסיה

 ידיב עייסמ דראבלג השמ היה הדובעה תכשלב
 רבצ ךכ רחא .הדובעל םידוהי תפיטחב םינמרגה
 ¬שהל ידכ םימלשמ ויה םידוהיש רפוכ־ימדמ בר ףסכ

 ¬רגה ידיב רישכמ השענ אוה .היפכה־תדובעמ ררחת

 .םינמ

 עצמאב .הדובעל םידוהי ינש ךילוה םעפש ,ינרוכז
 תא איבה םהילא רשא ,םינמרג ינש ודמע קושה־רכיכ
 ילש ידוהיב ץיברת התא :קחשמה לחה זאו םידוהיה
 וויצ םינמרגהש ,הרוצב להנתה קחשמה .ךלשב ינאו
 םויסבש דע ,והער תא תוכהל םידוהיה דחא לע

 םהל וחינהו םהמ דחאה לש ונקז תיצחמ תא וזזג
 .תכלל

 םידוהיה לא ינלופה רוביצה םחי

 ,םינלופ םירבח הברה יל ויה ריעצ רענ יתויהב
 .םתא דדייתמ יתייהו לגרודכב םהמע קחשמ יתייה
 רכוז .ןיטולחל הז םחי הנתשנ שוביכה ימיב םלואו
 ,ץיבשוא לא חולשמה םע יתכלהש העשב יכ ,ינא
 הרוצב ,יקסבורטסוא הפואה ,ירבחמ דחא ינממ דרפנ
 אל בוש ,ןכאו ."דוע הארתנ אל אליממ" :תאזכ
 .םינמרגה והוגרה ,ךכ רחא יל עדונש יפכ ןכש ,וניארתנ

 .םידוהיה ןובשח לע רשעתהל שקיב ינלופ לכ
 ינפמ ודחפ יכ ,הריעה םיאב ויה אל הביבסה ירכיא
 םישרוד ויה ,םהילא ידוהי אב רשאכ ךא ,םינמרגה

 .םיעקפומ םיריחמ תורותס תרומת

 םושמ ,םירצונל ןומא שוחרל םג היה רשפא יא
 המלש .םינמרגה ידיל םידוהיה תא םיריגסמ ויהש
 תודועת ודיבשכ דחא יוג לצא רתתסה גוצרסאו
 ךא ,קסנולפל םיכומסה םירפכה דחאב הז היה .תוירא

 .םינמרגה ידיל והוריגסה רתתסה ובש תיבה־ילעב

 לש הווסמב רתתסהלמ םידוהיה וענמנ םג ךכיפל
 קר יתעמש .קסנולפל הבורקה הביבסב תוירא תודועת
 םולשב תאצל חילצהש ידוהי לש דחא הרקמ לע

 .סטני החמש הז היה ,םידג ןיב ורתתסהב

 לש הבר הדימ לע םידוהיה ורמש תאז תמועל
 ועיגה תורחא תורייעמ םיטילפ הברה .תויראדילוס
 ¬ראוומ וליפאו הבורקה הביבסה ןמ ואב םה .קסנולפל
 ויה םמצע םה ףאו הרזע םהל םישיגמ ויה לוכהו הש
 ויה םידוהיש םירקמ םג ויה .והערל שיא םירזוע
 .ןלהל וילע רפסאש רבד ,םינמרג םע רחסימב םיקסוע

 םידוהיה תצעומ

 השארבש ,תידוהי הצעומ םינמרגה ונימ 1940 תנשב
 התיה אל הצעומה ירבח ראש לכ .קמאר בקעי דמע
 קמאר לא סחיה .תובישח לכ רבד לש ודוסיב םהל

 59* ,רסנולפ רפס
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 רידסהל תורשפאה ול התייה ךכ םוש לעו יבויח היה
 םינעוט ויהש ,הלאכ םג ויה ךא .םיניינע המכו המכ
 ויניינעל לכ םדוק גאד הרקמ לכב יכ ,קמאר יפלכ
 ימוחתל ץוחמ ונמז בור תא בגא הלבמ היה אוה .ולש

 .וטיגה

 השארבש ,הדובע־תכשל םג המקוה טארנדויה דיל
 לש ןקסע המחלמה ינפל היהש ימ ,סקופ המלש דמע

 .לאמש וויצ־ילעופ

 אל ,היפאה עוצקמב יקוסיעל תודוה ,ימצע ינא
 יל עודי לבא ,הדובעה־תכשל םע עגמ לכ יל היה
 ידכ .ילילש היה הדובעהדחכשל לא רוביצה סחיש

 ללכב תוכזל ידכ וא ,לובכ תקפהב הדובע גישהל
 ¬ורפ התיה הצוחנ ,וטיגל ץוחמ לא הדובעל האיציל

 התיה וטיגל ץוחמ לא אצויה לכל ירהש .הלודג היצקט
 ומצעל לוכאל והשמ .גישהל תורשפא דימת תנמדזמ

 .ותחפשמ־ינבלו

 םג .תידוהי הרטשמ םג הדסונ טארנדויה דיל
 ורפיס םיבר .רשק לכ יל היה אל תאזה הרטשמה םע

 .םידוהיב תוכמ םיציברמ ויהש םירטוש ויה יכ

 ,ןומולס טרבלא םשב דחא היה םירטושה ויב
 ;םיינפוא ןוקיתל .ךכאלמ־תיב ול היה המחלמה ינפלש

 יכ וילע םירמוא ויהש ,סייו קיזייא םג היה םהיניב

 ל׳מייח םג היה .וירבח ראש לכמ עורגה רטושה אוה
 היה אוה .ותא רבחתמ יתייה ירוענ ימיבש ,ןמניילק
 היה ודילומ ויבא לא .וטיגה ימיב םידוהיב ללעתמ
 ךיא לעוו ,ןרעה טשינ ךימ וטסעוו רעמאט" :רמוא
 ,יל תייצת אל םא) "ערעדנא יד יוו ןבארגאב ךיד

 .(םירחאה תא ומכ ךתוא רובקא

 םיקלחמ ויה ובש ,יוחמת־תיב םג ןיקתה טארנדויה
 ,ךכל ףסכ טארנדויה חקל ןיינמ .םיינעל לישבת־תונמ

 .עדוי יניא

 םחל

 ,היפאמ לעב היהש ,יבא היה ,המחלמה ץורפ םע

 .הליל־תרמשמבו םוי־תרמשמב ,תורמשמ יתשב דבוע

 ,רוחש חמק בורל ,תונמב חמק םינתונ ויה םינמרגה

 ויה אל םיסיטרכב םחל .םינוק ויה חמקה ראש תאו
 ומויב םוי ידמ םילבקמ ונייה םהה םימיב .זא םיקלחמ
 תייפא ךרוצל ונלש היפאמל תמק יקש רשע־םינש
 לש תימוי הנמ םג םילבקמ ונייה הז דבלמ .םחל

 .ןבל םחל תייפאל ,ןבל חמק יקש העברא

 :ונייהד ,זא תוליעפ ויה תוידוהיה תויפאמה לכ

 ןכו ןאשאיו ׳ץיזדי׳זד ,טאלבטור ,גרבמאטש תייפאמ
 .טרבלא ,הקסבאשראו בוחרמ דחא הפוא דוע םחל הפא

 .1941 יאמב וטיגה תמקהל דע ךשמנ הז בצמ

 םיפואה לכ םיפוא ויה הבש ,תחא היפאמ הרדוס זא
 םחל תקולח םג הליחתה זאמ .קסנולפב םידוהיה
 ,רוחש םחל םארג 200 היה הנמה לדוג .תונמ יפל

 .גינפ םיעבראב ולעש

 םע דבב דב ןכש ,םחלה־תנמב יד היה אל לבא
 חמק םג איבהל םיכירצ ויה הקולחב ןתינש חמקה
 ,הנחטב ןתינ הז .רוחשה קושב םינמרגה לצא הנקנש

 היה הזה חמקה תיינק תא .הקולחבש חמקה םע דחי
 .קמאר ךרוע

 םיקראמ ינש היה רוחשה קושב םחלה ריחמ
 .וליקה יצחו

 ,ןבל חמקמ תוצמ םג םיפוא ונייה חספה ימיל

 ,־ליחת יתרפיס הילעש ,המצע ךרד התואב ונל קפוסש

 םינמרגה ויה אל ,ןוזמה־יגרצימ ראשל רשא
 -יחופת תחרבה םג ,הקולחב המדא־יחופת םיקפסמ

 .םילודג םידממב תישעג התיה אל וטיגל המדא

 םיסירגו רכוס הקולחב םילבקמ ונייה תאז תמועל
 ומכ תומוד תוקסיע םישוע ויה הלא םיכרצימב םגו

 .וטיגל הקפסאה תא לידגהל ידכ ,חמקב

 -רגה ליבשב תוגוע םג םיפוא ויה ונלש היפאמב

 .םינמרגל תויופאה תוגועה תא תאשל הלע יקלחב .םינמ

 יתאבה רשאכ .תוכמ םג הלאכ תויונמדזהב ורדענ אל
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 לש השודג הכ הנמ יתגפס ׳תוגוע אלמ שגמ םעפ
 בכשל יתייה סונא םיימויש ,ינמרגה ידימ תוכמ
 יכ ,ינמרגה רמאש יפכ ,התיה תוכמה תביס .הטימב

 ."ידוהי יתיאר אל רבכמ הז"

 וטיגה לוסיח

 .וטיגה לוסיחב םיכורכה םיטרפה לע רבדא אל
 יתא םירושקה םיניינעה תא ריכזהל אלא הצור יניא
 ךופשל ידכ םהב שי יתעדל ןכש .םימיה םתואב ימצע

 .קמאר בקעי לש ותומד לע םימסמ רוא
 יל עיצה ,יתחפשמ תא תולגהל ודמע רשאכ
 ,םחל תופאל ףיסואו היפאמב ראשא ינאש ,קמאר

 יתעדוהו תאזה העצהל יתמכסה אל .ןורחאה עגרל דע
 .ןושארה חולשמה םע תכלל ירוהל חינא אלש ,ול
 הפינע .דתיה ונתחפשמ יכ םא ,םהמ דרפיהל יתיצר אל

 .תושפנ־תברו

 ,םויה דע ראשנו זא היה ילש ישיאה םשורה

 ךלייש היהי ומצע ולש ופוס םגש ןימאה אל קמארש
 לע טלמנ היה יאדו ,ךכ רובס היה וליא .ץיבשואל
 םישנאה לכ תא ודיל רומשל אוה שקיב לבא .ושפנ
 הדובעל םתא דחי דלייש בשח אוה .םיאירבהו םיריעצה

 .ךכב חילצה אל אוה לבא .לצניי וז ךרדבו
 .םלוכ יתחפשמ יבורק םע דחי תולשמל יתכלה

 .ץיבשואב וניניב ודירפה 1942 רבמצדב 2־ב קר

 םתואו הכלהכ יב וטבח ,ירוה םעמ תכלל יתבריסשמ
 .זאגה יאת לא וכלהש תוינוכמה לא חוכב וחקל

 ודירפה ךכו ,םישנו םירבג ןיב םג ודירפה ץיבשואב
 הדמעשמ .יתשאמ םג אלא ,ירוהמ קר אל יתוא
 קוניתה תא הדימ יתחקל ,תינוכמה לע תולעל יתשא
 דחי תינוכמל תולעל הל היה השקש םושמ ,ונלש
 יתקזחה ינאו תונושארה ןיב התלע איה .דליה םע
 רבדל וליחתה זא .הל ותיתל יתיצר אל .דליה תא
 לפטל ביטית םאהש םושמ ,הל ונרסמאש יבל לע

 ...תינוכמל קוניתה תא הל יתקרז .ינממ קוניתב
 לבא .םולש דיחיה יחא אלא זא רתונ אל יתא
 ,העורגה הנוזתה ןמ האצותכ דואמ שושת היה אוה

 םשמו םילוחה רדח לא והוסינכיש שקבל היה סונאש

 גרבמאטש םהרבא

 רבמצדל דע .ירירע יתרתונ .םיזאגב הדמשהה לא לבוה
 ¬חמה תחאב יכ .יל עדונ םש .ץיבשואב יתראשנ 1942
 ,ןמניילק ,קסנולפמ ופאק יוצמ הנחמה לש תוקל

 דואמ יתעזעדזנ .תוירזכא תוכמ םיריסאה תא הכמה
 ־סקלופ ,ילש הנחמה שאר תא יתשקיבו רבדה עמשל
 לכוא ןעמל ,ונילא ןמניילק תא איביש ,דחא שטיוד

 .ךכב יתחלצה אל .ןובשח ומע אובל
 ץכ לקנעי ילש הנחמה לא עיגה רחואמ רתוי
 העידי וז ,דתיה .יח יבאש .יל רפיסו (לארשיב התע)
 תונמדזה וזיאבש יתלדתשהו הלודג החמש יב הררועש
 ,1943 תנש רבכ וז ,דתיה .ץיבשוא ריעה לא ינואיבי
 אל זא .הפואכ יתדבע ובש ,הנור הנחמב יתייהשכ
 רבתסנ לבא .ןמניילק תא שוגפלמ עתרנ יתייה
 — יל רמאנש יפכו ,הנוכנ יתלב ,דתיה העידיהש
 סעשידיי ןייר" ונייהד ,"ףיר״ל ןמזמ רבכ יבא דלח
 תחנמ טלמנ ןמניילק םגו .(יקנ ידוהי ןמוש) "טעפ

 .םידוהי ותוכה לע יעורז

 .1959 רבמבונ ,הנויצ־םנ
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 רטיגה אפור יתייה
 .ביבא־לתב םויכ .25.3.1908־2 קצולפב דלונ רב .א ׳פורפ

 .16.1.1912־2 קצולפב הדלונ .םינש האפור התשא ,(ןמשיפ תיבל) רב הנריא ר״ד

 תוברקב ליעפ קלח יתלטנ היבשח םלועה תמחלמב
 דיימ יתסייוגש רחאל ינלופה אבצב יתרשב רבמטפס

 .המחלמה ץורפ םע

 יתשמיש 1935 תנשל דע .יארוט תגרדב יתתריש
 ־קבאל תשורחה־תיבב תיגולויבה הדבעמה להנמ דיקפתב
 תקלחמ דקפמ לש ורזוע יתייהו בושירובב הפירש

 הקלחמב היגולויבה םוחתב םימואלה־רבח לש הנייגיהה
 .השראו תטיסרבינוא לש תיראנירטווה

 הקלחמב תורישל אבצל אופיא יתסייוג 1939 תנשב
 .םיקדייח תמחלמ לש הרקמל "ם"

 תודוה .יטייבוסה יבשב יתלפנ יארוט תרותב
 מ״הירב ןיב םייובשה־יפוליח םכסה ילע לח וז הגרדל
 .םכסהב וללכנ אל םיניצק יפוליחש דועב ׳הינמרגל

 לא יתינפ ,יתחפשמ לא בושל יתשקיבש ןוויכ
 םינמרגה ךא ,םייובשה יפוליחב ולפיטש תונוטלשה
 ןיב .םהלש יבשב בוש ינוחקל אלא ׳דיימ ינוררחיש אל
 וכרעשמ .םיחרזאו םיניצק־יחרפ ,םיארוט ויה םייובשה
 ,ררחתשהל ודמעש םיחרזאה תומישר תא םינמרגה

 .םידוהי םג םושרל ףוסבל וליחתה

 יתררחושש רחאל .1940 תישארב ורק הלא םירבד
 ,ונלש הנחמה היה םשש ׳היזלשבש ןאגי׳זמ יתעסנ
 ־סי׳צב םילוחה־תיבב יתדבע םשו ינובשח לע השראוול

 .1941 ילוי דע הט

 ראש םג הרבע קצולפ וטיגמ םידוהיה שוריג ללגב
 דחי החפשמה לכ הצבקתנ ךכו השראוול יתחפשמ
 םיאנתב יכ ,הנקסמ ללכל יתעגה םלואו .השראווב
 םוקמב זכרתת החפשמה לכש יוצר הז ןיא םינותנה
 ךכ — םינוש תומוקמב החפשמה רוזיפ ןכש התא
 ראשיהל רתוי בר יוכיס םושמ וב שי — זא המדנ היה

 .וז תימלוע האוש ךותב םייחב

 קסנולפל יתעגה דציכ

 .הרקמה ידיב עייס תאזה המישמה תמשגהב

 ־בשוי ,קמאר בקעי השראוול עיגה 1941 ילויב
 לא ונפ םהינש .ינמרג םראדנא׳ז יווילב טארנדויה שאר
 םיאפורה תכשל שארב זא דמעש ימ ,יקסבוקילימ ר״ד
 הזיא לע ׳םהינפל ץילמיש םשקבב ,השראווב תידוהיה

 ¬והיה וטיגה לא קסנולפל רובעל םיכסי רשא ידוהי אפור

 אפורה לש ותומ רחאל אפור אלל הז וטיג רתונ ןכש ,יד
 ¬שהש ,הבישי הארקנ .ןייטשגינפ ר״ד ,דיחיה ידוהיה

 .והווילש ינמרגה ןכו קמאר ,םידחא םיאפור הב ופתת

 ,ןומיא הררועש ,קמאר לש ותוגהנתהש ,תודוהל ילע
 ,תוענכשמו תוטושפ תובושת ,יתולאש לע ויתובושת ןכו

 ןכש .העצהה תא לבקל יתמכסהש ךכ לע ועיפשה
 םוקמל רובעל יתנווכ לע עדי רשא ,יקסבוקילימ ר״ד

 .יתודמעומ תא עיצה ׳רחא

 היה ןכומ ןכא יכ ,יתקסה קמאר לש ויתובושתמ
 .קסנולפ וטיג ליבשב אפור גישהל ידכ ןכ ץמאמל

 ,קמאר בישה ?םדוקה אפורל הרק המ ,ויתלאששמ

 .תושישתמ תמו ןקז שיא היה ןייטשגינפ ר״ד יכ

 .יתלאש — ? םכלצא ןיא סופיטו —

 דחא הרקמ וליפא הכ דע היה אל ,הלילת —
 .בישה ,סופיט לש

 ? םינמרגה םע םיסחיה המו —

 דע טקשב םש םייקתהל לכות .דואמ םיבוט —
 דיחיה יאנתה .תרוכשמ ,הריד לבקת .המחלמה םויסל

 .דיימ אובתש — ידצמ

 בצמהש חכוויהל ידכ םשל אובל יתכרצוה השעמל
 ר״ד .קמאר ידיב ראותש יפכ ללכו ללכ היה אל
 סופיטמ תמ אוהו רקיע לכ ןקז היה אל ןייטשגינפ
 אל ןכ-יפ־לע־ףא .וז הלחמב קבדנש רחאל ,אקווד

 .יתטלחה לע יתטרחתה

 לוכה ,קסנולפל עוסנל יתטלחה לע יתרסמש רחאל
 ,יתריד לא דיימ ונינפ .הבר תוריהמב רבכ חתפתה

 רתויב םייחרכהה םייאופרה םירישכמה תא םש יתזרא
 םשל אובל הכרצוה יתשא .םיישיא םיצפח טעמו
 וחכוויי םידדצה ינשש רחאל ,ןמז הזיא רובעכ קר

 .הפי הלע גוויזהש ,םוקמב

 וטיגב ונתביבס לע התשע שממ םיהדמ םשור
 ־רגהש הדבועה ,הנדולח בוחרב וב ונררוגתהש ,השראו
 ,ןיבהל ולכי אל םישנאה .יתדווזמ תא בחס ומצעב ינמ

 .יל הרק הז המ

 העשב ונעגה תינוכמב םייתעש לש העיסנ רחאל
 תובוחרל ואצי םדא ינומה .קסנולפל ךרעב ברעב 5

 .שדחה אפורה תא םהיניע ומב תוארל ידכ ,הרייעה
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 רדח הללכ ותריד .קמאר לש ותיבל יתאבוה
 ומא ,םהידלי ינש התשא ׳קמאר הב וררוגתה .חבטמו

 .ויחאו
 הארמל יתנמאה אל החוראה יל השגוה רשאכ
 םתואב וררשש םיאנתה ןיבל ןאכ ןיב דוגינה .יניע
 היה אלש ,טלוב הכ היה וטיגב השראווב םימיה
 ,ןחלושל ושגוהש םימעטמה םתוא לכמ תונהיל יתלוכיב
 םוצה תמחמ .ליגר ןוזממ יתביק רבכ הלמגנ ןכש
 ליגר יתייה אל רבכו ,הכלהכ בערומ יתייה ךשוממה
 ןחלושה לע .קסנולפב יתיארש םיבוטה םילכאמל
 חרואב לשובמ גד שגוה גלשכ הנבל הפמ הפוצמה
 לוכה ,קרמ הזיא ,יולצ זווא ,ףוע־רשב ,רשב ,ידוהי

 .ןייוצמ לשובמ

 טארנדויה בכרה

 ,םיחרואה תא ןאכ ריכזהל ןוכנל אצומ ינא
 טארנדויה ירבח הלא ויה רקיעב .הדועסל ובסהש

 .יאקסנולפה
 ההש המחלמה ינפלש ,ריעצ םדא ,לבוק םש בשי
 לוהינ היה ודיקפתמש ,יטאגוב םש היה ?הינמרגב
 ףסכל דימת קוקז היה רשא טארנדויה ןעמל םיקסעה
 ,יקזדאריש היה ?םינמרגה לש םהיתושירד יוסיכ םשל

 םייקל היה ודיקפתמש ,ץירג היה ;טארנדויה ריכזמ
 ־רצ" ןיינעב וילא ונפ רשא םינמרגה םע רשקה תא
 לכ םדוק .רקיע לכ םיעונצ ויה אל םהיכרצו ."םהיכ
 ¬ארה םיכרצימה ןיב היה הפקה .הפק־עטמ שורד היה
 .ינמרג לכ תונקל היה רשפא התרומתו ,הלעמב םינוש
 דע ,םינושמו םינוש ויה םהיתושירדו םהיכרצ ראש
 ןימאהל אנו .ללכב דעו בהז יושע הליל־ריסל הנמזהל
 ןיינעמה רבדהו ,תאזכ השירד האב םנמא יכ ,יל
 היה םיחרואה ןיב .האלמתנ םג השירדה יכ ,אוה

 ומשו ויתורעשב הקרוז הביש רשא רשב־אירב רבג םג
 ודובכב ךופ םע םירשקב דומעל היה ודיקפת .ןמדוק
 וטיג לש הלעמב ןושארה "סופורטופאה" ,ומצעבו
 ־גולפ םידוהי לש הצובקש יתעמש ךב רחא .קסנולפ
 םש הראשנו ץיבשוא הנחממ הלצינ רשא ,םיאקס

 ־ישעמ דעב יקלח חרואב ןובשח ומע האב ,םייחב
 םג בשי ןחלושה דיל .קסנולפב עציבש חצרהו־םמחח

 .השראוומ ונתוא הווילש ינמרג ותוא ,ינמרג
 תבוטל ולצונש ,םינמרגה םע הלא םיבוט םיסחי
 .הנושאר הרושב קמארל תודוה יתעדל ורשקנ ,וטיגה

 וטיגל תואירבה תוריש לש ינמרגה ןוגריאה

 אפור דמע הלוכ הפנב תואירבה־תוריש שארב
 אפורל .ואנכיצ־בונאכי׳צב היה ובשומ םוקמש ,הפנ

 רב רדזחא ׳פ־חפ

 ,(טצראזיירק) קסנולפב רוזיאה אפור ףופכ היה הז
 דוע רכוז יניא ירעצל .ילש רישיה ינמרגה הנוממה

 .זא ולעפש םיאפורה לש םהיתומש תא

 ,לוכיבכ "ןוגה" ינמרג היה הפנה אפורש דועב
 תריכזמ .יסופיט יטסירלטיה לבנ היה רוזיאה אפור ירה
 םיסורפה תא האנש ,ירטסוא אצוממ .דתיה הפנה אפור
 וטיגה תמקה דגנ הממוקתה ,תיצאנה הגלפמה תאו
 רתויב תלבגומ התיה תאז םע ךא ,םינמרגה ידיב

 .תילכש הניחבמ

 ר״ד) דחא ידוהי אפור וטיגב היה יאוב ינפל
 ודבלמ .הפנה אפורל ףופכ היהש (חונמה ןייטשגינפ
 ר״דו וקשיט ר״ד ,קסנולפב םירצונ םיאפור ינש ויה
 רישיה יתואירבה חוקיפה היה םדיב רשא ,יקסלוקוס
 הסינכ תושר םהל התיה ןכ .וטיגב םילוחה־תיב לע
 םהילא ונפש םילוחל תיאופר הרזע שיגהל ידכ וטיגל

 םנימזהל היה לוכי ידוהיה אפורה םג .יטרפ חרואב
 הלא םיאפור ינש ונמנ ךכ ידי־לע .הילוסנוק םשל

 .וטיגל העובק הסינכ תושר םהל .רתיהש םירצונה םע

 ׳קסנולפל יאובל דעו ןייטשגינפ ר״ד לש ותומ רחאל
 ילהנמכ ימשר חרואב םירצונה םיאפורה יגש ושמיש
 תאמ ולביק תאזכ הארוה .וטיגבש ידוהיה םילוחה־תיב
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 ,דואמ םהילע דיבכה .הז רבד .ינמרגה יתפנה אפורה

 ־בואה ברקב ידמל הפינע הקיטקארפ םהל התיה ןכש
 .הרייעה לש תירצונה היסול

 םיאפורה ינשל הפנה אפור הרוה יאוב םע
 ¬דוח ידוהיה םילוחה־תיבב לופיטב ךישמהל םירצונה

 הפנה אפורל .יתורשכ תא חיכואש דע ,-םיפסונ םייש
 וטסאימ הבונ ,רובד־יבונב תואטיגה םג ויה םיפופכ
 יניא ומש תאש הביבסב דחא ןטק וטיג דועבו
 הלא תואטיג םג ויה םינותנ ותארוה יפל .*רכוז
 אלש םושמ ,קסנולפב ידוהיה אפורה לש ולופיטל

 .םידוהי םיאפור םש ויה

 וטיגכ ימינפה תואירבה תוריש

 תבכרומש ,תואירב תדעו התיה טארנדויה תרגסמב
 ופרוצש םישנא המכ דועו טארנדויה ירבחמ התיה

 הדעו .במולוגו לבוק ,ץירג ,יטאגוב ויה הדעווב .הילא

 .׳עמה — .ןי׳צוחוס הארנכ *

 — במולוג ,תורישה לש יפסכה דצה לכב הלפיט וז

 תוריש לש יזכרמה לעפמב לפיט — הדעווה גיצנכ
 יניינעל גאד אוה .םילוחה־תיבב ונייהד ,תואירבה
 ליבשב םיכרצימה לכ תקפסאלו םילוחה־תיב לש קשמה

 .הז דסומ

 שמיש ,וב םיזפשואמ ויהש םילוחב לופיטה דבלמ
 תיבב היה ןכושמ םילוחה־תיב .האפרימב םג ח״היב
 ־תיבב םירודיסה .הגיג ףקומ היהש ,תומוק יתש ןב
 ויה תויושע תוטימה .דואמ םייביטימירפ ויה םילוחה
 ענ םיזפשואמה םילוחה רפסימ .םיטושפ ץע־תוחול

 .50־ל 40 ןיב

 הריכזמהו וקטיש הישיראמ הלפיט הלהנה יניינעב
 .ןי׳זבודמ (רכוז יניא התחפשמ םש תא) הישוז .דתיה
 הישיראמ תוחאה ןמ היה בכרומ יאופרה לאנוסרפה
 םיריעצ םישבוח ינש דועו קינ׳זובשפ לשרה ,רקסברש
 ןהיניב .תוימוקמ תורענ המכ ןכו םייעוצקמ יתלב
 הנחו הדובעה־תכשל להנמ לש ותוחא ,סכופ התיה
 ןויקנה .רכוז יניא תומשה ראש תא .יקסבונאמלק

 .תפומל היה םילוחה־תיבב
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 ויה ףועה־קרמל .תנייוצמ ,רתיה םילוחה תנוזת
 .רתוי ןשד קרמה היהי ןעמל ,האמח םיפיסומ וליפא

 לע םג החכש אלש ,וקטיש הישיראמ הגאד ךכל
 .ב״ויכ םימעטמ ראשו הניבג־תוגוע

 .ידוהיה ימוקמה אפורה השוע היה םילק םיחותינ
 םילוחה־תיבב םיעצבמ ויה רתוי םייניצר םיחותינ ולאו
 חותינה עוציב רחאל .וטיגל ץוחמש ,יללכה ינוריעה
 םיאצוי םירקמב קר .וטיגל דיימ םירזחומ םילוחה ויה
 חותינה רחאל םילוחה תא םיקיזחמ ויה ליגרה רדגמ
 תויחאהו םיאפורה .ינוריעה םילוחה־תיבב םימי המכ
 .םידוהיה םילוחל רתויב בוט סחי וליג אל םינמרגה

 ,הפצירה לע םתוא םיביכשמ ויה חותינה רחאל דיימ

 וליג אל םצעב .ב״ויכו הסג הרוצב םהב םיבלוע ויה
 .םינלופה םילוחל הזמ בוט סחי

 .םינמרג םיאפור קרו ךא םיעצבמ ויה םיחותינ

 חותינה־רדח לא סנכיהל ושרוה אל םירחא םיאפור
 התע ךפהנו ינלופ היה רבעבש ,םילוח,ד־תיב לש

 .ינמרגל
 דחיה םיליחה־תיב לא יתישע םינושארה ידעצ תא
 שמיש ףא הלחתהבו ,יתדובע םוקמ הז היה .וטיגב יד

 .תדרפנ הריד יל הנתינש דע ,םירוגמ־םוקמכ יל

 םילוחה בורש ,תעדל יתחכונ העש התוא ןכאו
 ¬שהש ,סופיטב םיעוגנ ויה םילוחה־תיבב םיזפשואמה

 ר״ד םג קבדנ םצעב .וטיגב םימיה םתואב ללות
 ול םג ןכש ,םילוחה־תיבב ותדובע ידכ ךות ןייטשגנינפ

 .הניגב ןשי היהו הריד התיה אל

 וטיגב םילזחה־תיבב הדוכעה־יאנת

 םילוחה־תיב לוהינ ויה אפורה לש ויתובוח ןיב
 ,תירוביצה האורבתהו יאופרה תורישה תוקלחמ ראשו

 היסולכואה לש האורבתה לע חוקיפ (א :ונייהד
 חבטימב וקלוחש תונוזמה לע חוקיפ (ב ;תיללכה
 ־בואה תקידב (ג ;טארנדויה ידי־לע ןגרואש ,ירוביצה
 םיפופכה תואטיגב םג תיאופר הרזע ןתמו היסול
 .וטסאימ הבונבו רובד־יבונב רמולכ ,הפנה אפורל

 םתואמ איבהל היה רתומ רתוי םישק םירקמ
 ¬מדזהה ,דתיה םג וז .קסנולפב םילוחהדויב לא תואטיג

 הלגעה לע ,דתיה ןכש .תואטיגה ןיב םיקסע להנל תונ
 זעמ היה אל ינמרג םוש .תורהבה סופיט :תבותכ

 ,ינרכוז .הלחמב קבדיי אמש דחפמ תאזכ הלגעל תשגל
 .ןשועמ ןומלס־גד וליפא רובד־יבונמ יתלבוה םעפש

 וליבוה םירחא םלואו ,יטרפה ישומישל היה ןומלסה
 הזה רחסימה םעש ,וילאמ ןבומ .הריכמל תורוחס םג

 .רשק לכ יל היה אל

 יולימ דעב טארנדויה תאמ יתלביקש תרוכשמה

 .לודג םוכס הז היה .קראמ 300 ,דתיה אפורכ יתובוח

 גישה םנמא קמארש ,הריד יל החטבוה הז דבלמ
 ותואל דע .םינמרגה תאמ ןמז הזיא רובעכ ,רתוא
 םש תאש ,ימוקמה םיינישה-אפרמ לצא ןשי יתייה ןמז
 האצמנ יתושרל הדמעוהש הרידה .רכוז יניא ותחפשמ
 הסינכה תלד .יראה דצהו וטיגה ןיבש לובגה לע
 ץוחמ לא ואצי תונולחה ולאו וטיגה דצמ התיה
 חבטמ ,םילודג םירדח ינש הליכה הרידה .וטיגל
 ינשמ בכרוהש טוהיר םג יתלביק .ןטק ןסחמו חוורמ
 ־תלבקל רדח יתרדיס םירדחה דחאב .הטימו תונורא
 .השראוומ יתשא תא איבהל םג יתלוכי התע .םילוח

 קסנולפל השראוומ העיסנה
 (רב הנריא תרפסמ)

 לא לובגה תא רובעל ןוישר יתלביק ילעב תאמ
 םידוהיה תא םיבייחמ ויהש ,םיבוהצ םיאלט ןכו ךיירה
 םדנועל יתכרצוה ויתוארוהל םאתהב רשאו ךיירב

 .לובגל יעיגהב

 ויהש ידוהי־ינמיס הדונע ,תבכרל יתילע השראווב
 רובעל יתכרצוה קסלשאנב .טנמנרבוג לארנגב םילבוקמ
 הז היה .ךיירה ימוחת לא תעסונה ,תרחא תבכרל

 .לובגה רבעמל ךומס

 ,הינלופ וזיא יל הריעה תבכרה־ןורק ךותב םלואו

 תא רובעאו יעורז לעמ ןמיסה תא דירוא יכ בטומש
 תונוש תויומיענ־יאמ ענמא ךכ .םינמיס לכ אלל לובגה
 יתנכש הרמא ׳תבכרב שופיח םיכרועה םינמרגה דצמ
 יננהש יתעדי יכ םא ,הירבדכ יתישע ןכאו .עסמל
 לובגה תא רובעל יתחלצה ךכו .תמייוסמ הנכסל היופצ
 לצא אקווד יכ םא ,ילצא ושפחי םינמרגהש אלב

 .קדקודמ שופיח ךרענ הינלופה יתנכש

 תינמרגה חדעסימב םיירהצ־תחורא יתלכא ךכ־רחא
 ¬רגל ןורקב רבכ יתישע יכרד ךשמה תאו קסלשאנב

 יתעגה ךכו .אוהש ןמיס לכ יתדנעש אלב ,םינמ
 ןיתמהש ,ילעב תא יתאצמ■ תבכרה־תנחתב .קסנולפל
 יאלטה — ןמיסה תא תדנוע יניאש ותוארבו ,יאובל
 ינסינכהו ידיב ינספת אוה .טקש־יא הליג — בוהצה
 יאלטה תא יעורז לע יתמש םשו ,הרכריכל תוריהמב

 .בוהצה

 בורב םש יתלבקתנו םילוח,ד־תיב לא.יתינפ הליחת
 וקטיש הישיראמ ידיב הנכוהש הניבגדוגועבו תויגיגח

 .ונתריד לא יתכלה ךכ־רחאו

 ,השראווב םחב יתלגרוהש קחודהו תופיפצה רחאל

 ¬וורמה םירדחה .ןדע־ןגכ השדחה ונתריד יל התארנ

 דגממ) תרזוע הרענ ׳ץע־יבבשב קסומה רונתה ׳םיח
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 יתקסע .יעוצקמב יתקסע אל קסנולפב .(ןי׳צוחוס ישר
 ולש הקיטקארפב ןה ילעבל יתרזעו תיבה תוכאלמב

 .תובכרהב ןהו תיבב

 וטיגב םילוחל תורישה
 (רב רותרא ׳םורפ רפסמ)

 ורקיעב היה המוד וילוחל אפורה לש תורישה
 תורייעב דוחייב ,המחלמה ינפל םייק היהש גהונל
 ,טארנדויה ידימ ותרוכשמ תא לביקש ׳אפורה .תונטקה
 ןכו םילוחה תאו םילוחה־תיב תא תרשל היה בייוחמ
 תושרה ול ,דתיה הז דבלמ .האורבתה תוריש תא םייקל

 .תיטרפ הקיטקארפב קוסעל

 וא טארנדויה לש ולופיטב ויהש םילוחל סחיב
 היה ,אפורה רכש תא םלשל םתלוכיב היה אלש
 ¬נדויהש ,ןייטשגנינפ ר״דה לש וייח ימיב דוע ,רדוסמ

 תרומתו ,אפורה לצא רוקיבל םיקתפ איצומ היה טאר
 אפורל םלשמ ומצע טארנדויה היה וללה םיקתפה
 הב יתסנכהו יל התארנ אל וז הטיש .החנה־ריחמ

 .ןלהל םהילע דומעא דועש ,םייוניש
 ¬לשמ ויה םילוחה־תיבב זופשיא דעב םולשתה תא
 .םיזפשואמ ויהש םימיה רפסימ יפל ,םילוחה םימ
 ,זופשיאה״ימד תא םלשל םתלוכיב היה אלש םילוח
 -תיבב םיירקיעה םימלשמה .הז םולשתמ םירוטפ ויה
 השענ םייופירש ,םירחא תואטיגמ םילוח ויה םילוחה

 .קסנולפב

 םילוחה־תיבב םילוחל םשור יתייהש תופורתה
 *תיב ידי־לע תורשפאה תדימב וקפוס ,ול הצוחמו
 ינמרג ארקנש המ היה ולהנמש ,ינמרגה תחקרמה
 היה טארנדויה .הינלופ ,דתיה תחקורה ולאו "ןוגה"
 .םילוחה־תיב ןעמל ונמזוהש תופורתה ריהמ תא םלשמ

 טארנדויהו םילודג םימוכס םילוחה־תיב עלב ןכ יכ הנה
 ףסכה לכ תא חקל ןיינמ .דועו דוע ףיסוהל ךרצוה

 .יתעדי אל ,הזה
 לופיטה דעב םולשתה תטיש התנוש יתמזוי יפל
 ינפל יתבייחתה .םילוחה־תיבב אלש םילוחב יאופרה
 ,םולשת אלל שדוחל םירוקיב 300 ךורעל טארנדויה
 .ןכל םדוק םילבוקמ ויהש םילוזה םיקתפה תטיש תחת
 300 ומכתסה ,םיקראמ 3 היה רוקיבה רכשש ןוויכ

 ¬וכנ יתעבה .קראמ 900 לש םוכסב שדוחל םירוקיבה
 םימוכסל םאתהב ,הזה רפס׳ימה תא תולעהל םג תונ
 הרדסוה וז ךרדב .הפוקל וסינכי טארנדויה ירבחש
 אל הליחתב .יאופר לופיטל םיקוקזה םילוחה תלבק
 ינררועל םואתפ וליחתה ןכש .רקיע לכ לק רבדה היה
 םירקמל ינארוקלו הלילב הליל ידמ םעפ םירשעכ
 יורקש המ לש ,שממ הפיגמ הצרפ ."רתויב םיפוחד"
 ¬קמ הלא ויה השעמל .(תויופלעתה) "טשילחעג" היה

 ,תויוזגרתהמ האצותכ ,תפלוח הער השגרה לש םיר
 םירקמ םלואו .וטיגב תוביס ןהל ורסח אל םלועלש
 בורב ;אפור לש ותוברעתה ושרד אל בורל הלא
 המכ וא ,החונמ לש תוקד המכ וקיפסה םירקמה
 לע .הקירז םג תוקוחר םיתעל קרו ןאירלאו תופיט
 ,שממ םייקסטורג תוזחמ תחא אל וללוחתנ הז עקר

 .ןקיריטאס רפוס לש וטעל םייוארה
 לופיטב הקספה אלל קוסע יתייה םויה לכש ןוויכ
 הלילה יל שורד היה ,יתיבבו םילוחה־תיבבש םילוחב
 תואירקל ץק אופיא םישל ידכ .החונמ תועש המכל
 ¬ילבש ,וטיגב טארנדויה זירכה ,תולילב תוינויח יתלבה

 ,תדליימהו ןרותה שבוחה ידימ לופיט לבקל רשפא הל
 ךליאו זאמ .ךרוצ לש הרקמב ינוארקי רשא םהו

 .תולילב "ףלעתמ" שיא היה אל בוש
 הקיטקארפ םג יתגהנה הרידה תא יתלביקש רחאל
 היסולכואה רשאכ ,הנושארה הפוקתב .יתיבב תיטרפ
 םיאפורה תא םינימזמ ויה ׳יתוא הריכה אל ןיידע
 ןמזה תצורמב ךא .וטיגה ךותב םהילוח לא םינלופה
 יננימזהל וליחתהו דואמ ילש הקיטקארפה הבחרתה
 דרשמ םעטמ .םירצונ םילוחב לופיט םשל ריעל םג
 ךלהתהל יל הרשפיאש ,רבעמ־תדועת יתלביק תואירבה

 .ריעב
 ןכש ."תולאש״ל ןמז יתעבק צ״החא 5־4 העשב
 ולא תולאש לעו ,תולאש הברה םילוחל ויה דימת
 יתלחתה ןכמ רחאל קר .העש התואב בישמ יתייה
 קראמ 4000־ל העיגמ ,דתיה יתסנכה .םילוח תלבקב
 ,תיבה תואצוהל איצומ יתייה םהמ 500־כש ,שדוחל
 םנימזמ יתייה רשא ,םייאופר םירישכמו םירפס תוברל
 ףסכה ראש תא .וטיגה לא םלבקמו הינמרגמ בתכב
 הלא םיפסכ .השראווב יתחפשמ ינב ידיל ריבעמ יתייה
 ,עבטמ תחרבהב הקסעש תחא הידוהי הריבעמ ,דתיה

 .הריבעהש םימוכסה ןמ 20% הלביק החריט־רכשכו

 יד ,ךיירב םייחה ויה םילוז המ שיחמהל ידכ
 שדוחל קראמ 5ס0־ב ונייח םישנא השולש יכ ,ןייצל
 ,םירפס תשיכרל ףסכה ונל קיפסה דועו בוט יד
 ,טעמכ השיש יפ לודג היהש ,םוכסה ראשבש דועב
 המכ אלא תונקל השראווב יתחפשמ ינב ולכי אל
 ןוישר גישהל יתלוכי אל תאז םע .דבלב םחל תורכיכ
 תאז דבלמו .קסנולפל השראוומ יתחפשמ ינב תאבהל
 תא ולסחי ךיירה ימוחתב יכ ,תועומש וכלהתה םג
 .טנמנרבוג לארנגה ימוחתב רשאמ רתוי רהמ םידוהיה
 רתויב םיעורגה םיאנתב יחש ימ םגש איה הדבוע
 יחש ימ רשאמ בוט רתוי בצמב היה ןיידע ,קסנולפב
 יתלוכי דוע יתחוורהש ףסכב .השראווב םיבוט םיאנתב
 לביקו קסנולפ וטיגב זא יחש ,קצולפמ ברה ידיב עייסל
 אוה עויסהש ןנואתה אוה ךא .עויסה דסוממ הבציק
 ־אל היה ושובלו זוזג ןקז לעב היה ברה .ידמ םועז
 לבל רהזיהל ןקז ילעב םידוהי וכרצוה ןכש .יתרוסמ

 60* ,רסנולפ רפס
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 רשא ,רכוז יניא ומש תאש ינמרגה ןאטיפאקב ולקתיי
 לכ לש ונקז תא רורפגב תיצהל היה ויביבחתמ דחא

 .וכרדב ול אצמנש ידוהי

 סופיטה תפיגמב המחלמה

 תואטיגבו קסנולפ וטיגב הצרפש סופיטה תלחמ
 םיעורגה רוידה יאנתמ האצותכ האב הביבסבש םירחאה
 .םיניכה ןמו קחודהו תופיפצה ןמ ,רתויב םייביטימירפהו

 תא םולבל ידכ הדבכ הכרעמב חותפל היה ץוחנ
 .הפיגמה

 רשא ׳םילוחה־תיב לא םקלחב םיאב ויה םילוחה
 ־הבונו רובד־יבונמ םילוח תורשפאה תדימב םג טלק
 וללהו םהיתבב םג וראשנ םיבר םילוח לבא .וטסאימ
 רוידה־יאנתו הנייגיה יאנת רסוח .הבר החנזהמ ולבס
 וכירצה רשא םיבר םייתלגומ םירקמל ומרג םישקה
 סונא יתייה תועובש המכ ךשמב .יגרוריח לופיט
 .םייתלגומ םיעצפ לש םירקמ דואמ הברה חתנל

 .הלגומ יאלמ םיילד .דתיה האצותה

 ץחרמ-תיב

 םש ונקתוה .ץחרמ־תיב רדוס תסנכה־יתבמ דחאב
 לכב .תוחלקמו תויטבמא יתש ,םימרוז םימל תורוניצ
 ךורעל הבוח התיה סופיט לש הרקמ םש היהש תיב
 ,ףיסוהל ילע םלואו .יוטיח־יעצמא ראשבו לוזילב יוטיח

 ¬ודיסה ןמ תונהיל הדימה לע רתי וטנ אל םישנאהש

 ץחרמה־תיב לא םאיבהל ךרוצ היהש טעמכו וללה םיר
 גיהנהל ךרוצ היהש ,ךכ ידכ דע ועיגה םירבדה .חוכב
 לש לעופל איצומה .ץחרמהדויבב הציחרה תבוח

 ידיב הנומש ,יתאורבת חקפמ היה תאזה הנקתה
 םילוח ויא םא קדובו רבוע היה רשאו ,טארנדויה
 לעב רבעשל ,םיטילפה דחא הז היה .םייטרפ םיתבב

 .רכוז יניא ומש תא .ןי׳זבוד תוביבסב הרסנמ

 לע רומשל םידבועה תווצ חילצה םילוחה־תיבב
 .תופוכת םיפילחמ ויה םילוחה תסיבכ תא .יתפומ ןויקנ

 ,םיילדב םימ תאבהב היה ךורכש ברה חרוטה תורמל

 םהה םימיב .ומויב םוי ידמ םילוחה תא םיצחור ויה
 הלצה לש דיקפתה תא קסנולפב םילוחה־תיב אלימ

 .סופיטה תפיגממ

 .ןטבה־םופיט דגנ הבוח־תבכרה םג הגהנוה זא
 תברעתמ — ידמל בחרנ הדובע־הדש יליבשב היה ןאכ)

 (.רב הנריא ׳בג

 תגסל סופיטה תפיגמ הליחתה 1942—1941 ףרוחב
 העיגה וטסאימ הבונבו רובד־יבונבש דועב ,קסנולפב

 .האישל הפיגמה זא

 ,תולואש תוורפ יתשב לברוכמ םשל עסונ יתייה

 ץעונ יתייה םיילגרה תא .שק יפוטע םייפגמ לוענ
 .הלגעב רוקמ אפוק יתייה ןיידעו ןבת אלמ קשב

 ¬ירפ םיאנתב םילוח־תיב וניקתה וטסאימ הבונב

 .ץע־ישגרד לע םיבכוש ויה םילוחה .רתויב םייביטימ

 ולאה תועיסנה תחאמ .םיניכ ינומה ולייט םוקמ לכב
 השראווב יתלביק ותעשבש ןוויכ .הניכ ךושנ יתרזח

 ונל הנתינש ,סופיט דגנ הבכרהה־תנמ תיצחמ קר
 הדימב ןסוחמ יתייה אל ,בובלמ לגייו רוסיפורפ ידיב
 41־ל עיגה ימוחו אופיא יתילח .הלחמה דגנ תקפסמ

 תא ילא םיאיבמ ויה םשלו תיבב יתבכש .תולעמ
 ימצעב םג יל יתישע .הקידבל תוקנולאב םילוחה
 רוזחל לכואש ידכ יתמלחה תא שיחהל ידכ ,תוקירז

 .יתדקפוה םתואירב תרימש לעש םילוחב לופיטל

 .הזה םויה דע בל־םומ יל ראשנ וז הלחממ

 ידוהיה תחקרמה-תיב

 ידכ .תובר תופורתב ךרוצל המרג סופיטה תפיגמ
 ,תחקרמ־תיב ימצעב יתנקתה תואצוהה תא ךימנהל

 התיה אל איה .קצולפמ הקסאל הקנורב וב הדבעש
 רדוסמ היה ונלש תחקרמהדויב לבא ׳העוצקממ תחקור

 .ןמואמ יעוצקמ חוכב ךרוצ ללכ וב היה אלש ,ךכ

 רשי ואבוהש תולולג ינימ לכ םינוק ונייה ןכש
 ־רימ ונלש "תחקור״ה ידיב ויה ךכ ידי־לע .הינמרגמ
 תנכהב ימצעב קסוע יתייה הזמ חח .םינכומ םימש
 ¬יאתמה תויומכה תא רקובב רקוב ידמ יניכהב ,תופורת

 הקנורב לש התדובע .דתיה ךכ ידי־לע .םיקובקבב תומ
 וב םיבשוחמ ןבומכ ויה םיריחמה .רתוי הלקו הטושפ
 .םיישק םושב הכורכ .דתיה אל תופורתה תריכמו םוקמב

 ילב ונתינש תופורתהש ךכל ונעגה וז ךרדב
 םע .םלשל םתלוכיב היהש הלא ידי־לע וסוכ הרומת
 ־תיבב רשאמ רתוי תולוז ןיידע תופורתה ויה תאז
 םיאב ויה םיבר תופורת יחולשמ .ריעבש תחקרמה
 ללכ רובעל אלב ,ןירשימב וטיגב תחקרמה־תיב לא
 םינכה תחקרמה־תיבש ןוויכ .ריעבש תחקרמה־תיב תא
 לש תופורתה ריחממ טעמ אל םג הסיכ אוה ,םיחוור

 .םיעצמאה־ירסח םילוחה לשו םילוחה־תיב

 םירחא תואטיגב ןכש ׳ךרע־בר גשיה הז היה
 ונחנא ולאו ,תופורת תקפסאב םייניצר םיישק וררועתנ
 ,הביבסבש תואטיגל םג תופחת קפסל ונלוכי קסנולפב

 .תובורק םיתעל הז ןיינעב ונילא םינופ ויה רשא

 גרכסגינקב תיאופרה הדבעמה םע הלועפ ־ףותיש

 חלוש יתייה הקידבל לבקמ יתייהש םדה תא
 תועיגמ ויה םשמו .גרבסגינקב הדבעמל ,הינמרגל
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 תוקידב םג חלוש יתייה .תויגולורסה תוקידבה תואצות
 םירקמב םג .םילוחה לצא לטונ יתייהש ׳חומו דשל לש
 דטסיה תוקידב וליפא .תובושת לבקמ יתייה הלאכ
 םש תולבקתמ ויה ,גרבסגינקל יתחלשש תויגולותאפ
 העדוהה תא יל םיחלוש ויה הקידבה תכירע רחאלו

 .היתואצות לע

 :רורצה לע ןמוסמ היה וללה םירקמה לכב
 השיגפ וליפא יל הכרענ זאש ,רבדה ןיינעמ ."הדוי"
 םהה םימיב אלימש ,גדבסגינקמ קיל רוסיפורפה םע
 ךיירב תופיגמב המחלמל ישארה אפורה דיקפת תא
 ,ונלש םילוחה־תיבב רוקיב ךרע הז ודיקפת ףקותבו

 .רתויב לודגה יגולומדיפאה םילוחה־תיבכ בשחנש

 ,םיינמרג םיאפור הזיא םע ליעל יתרכזה רבכ
 אפור רשאכ .עגמב אב יתייה ,ילע םינוממ ויהש
 ונלש םילוחה־תיבב הנושארה םעפב רקיב הפנה

 שפשיפ דיל דומעל יתייה סונא ,ירוזאה אפורה תייוולב
 יאשראו טרס יתדנע יעורז לע .םוד־תדימע הסינכה
 .(אפת) "טצדא" תבותכה םע םתא דוד־ןגמ —
 ץיצה ינמרגה ."םילוחה־תיב להנמ" :ימצע תא יתגצה
 ריפ םאד טסיא םאו" :לאשו יעורז לעש טרסב
 ."טצרא" :ול יתובישה .(זהז ןמיס הזיא) "?ןכייצ

 — (םיאפור םניא םידוהי) ״הטצרא ענייק דניז ץחי״
 "הנייווש רונ" .יתלאש — זהמ אלא .ותבושת התיה

 .טרסה תא ריסהל ילע הוויצו (םיריזח קר)

 !'100 31: ,(1 ׳;011׳.111.19*0 •

 £0 4©ם

*061• 118011181188 (!0101 

10 7*2" 8011X11. 

 2*8 404188*18 1411 ?8)1081181 1מ ?10091 !>11181 6811

 ?ט*ע11*ח180)1מם *!0101 ?טג* >500 4*14180118 388180

 1X04, 614!) 0,80*£91 1\8 3811844ז10£881ו1£80 .

 1X010 1101 18(1? 48? *1*6 80701*81ד10£ 181 £808

 \1ס4 1111 ?8 181 4?10£804 8? ?04* 1־118*1.

(!1x4188118? £11?*^0*1181 

70?8118. 1 * 

 ןינעב השראוב טניו׳גה לא יטאגוב המלש ידיב םותח בתכמ
 בתכמה לע) ,םידגבבו ףסכב — םידוהי תושפנ 3500־ל עויס

 .(קסנולפ זוחמ לש "טארדנאל״ה תמתוח העובט
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 ןמז רובעכש אלא ,הרמה הלולגה תא יתעלב
 ותוא רקיב דחא םוי .תצקמב הקתמוה איה המ
 םעפ .ונלש םילוחה־תיבב רפסימ םימעפ דוע ינמרג
 רקיב הליחתש ,קיל רוסיפורפה תייוולב אב אוה תחא
 ידכ ,ונילא אב ןכמ רחאלו ינמרגה םילוחה־תיבב
 לודגה יגולומדיפאה םילוחה־תיבב םירודיסה תא תוארל
 ילא רביד אל הלעמ־םר יצאנ ןקסע ותוא הנהו .הזה
 ?רב :רזח ,ול יתרמאשמ .ימשל לאש אלא ,"וד"

 ונינש ונבשיו ודי תא יל טישוה זא .לוואי — ירותרא
 תבשל ןימזה אל יתפנה אפורה תאש דועב ,ןחלושל
 וילגר לע ינמרגה ול דמע םייתעש ךשמב .רקיע לכ
 .םילוחה־תיבב היולת ,רתיהש ,קמאר תנומתל תחתמ

 ךלמ) "גינקנדוי •רד" םשב םינמרגה והוניכ ירהש
 .(םידוהיה

 ־ריפש ,תויעדמה יתודובע לע עדי ינמרגה חרואה
 .ןיינע־תבר תיעדמ החיש ונלהינ .המחלמה ינפל יתמס
 חלוש יתייהש ,הרדישה־טוחו חומ לש םילזונה והוניינע
 ,הרזע טישוהל יל חיטבה הדירפה תעב .גרבסגינקל

 תייוולב וכמ רחאל רקבמ היה יתפנה אפורה רשאכ
 ,שפשיפה דיל דמוע יתייה ינאו ,םילוחה־תיבב והשימ

 ."םילוחה־תיב להנמ ,-אפורה והז" :ינגיצמ היה

 םות רחאל םג ,שוריגה ינפל וטיגה תפקהל דע
 םיכשמנ ויה ,1942 לירפאב הצקל העיגהש ,הפיגמה
 ¬ושת לבקמ יתייה ןמזה לכו ,תוקידבה רמוח יחולשמ

 השענ ןכש ,רתוי תורידנ ושענ תוקידבהש אלא •תוב
 ונלש םילוחה־תיב .הברהב רפושמ יתאורבתה בצמה
 ךפהנ יגולומדיפא םילוח־תיבמ .ופוצרפ תא הניש
 .תונוש תוקלחמ וב רדסל יתלוכיש ׳ליגר םילוח־תיבל

 םילוחה־תיכ לש שדחמ ונוגרא

 .םיאתמ םוקמ תוצקהל ךרוצ היה םילקה םיחותינל

 ¬כמב הלאכ םיחותינ עצבמ יתייה תורשפאה תדימב

 .יתושרל ודמעש םיריש

 .תימינפה הקלחמה ןיקת חרואב לועפל הליחתה ןכ

 ויה םיבורמ ןכש .תפחש־ילוחל וצקוה םירדח ינש
 תפחש ןוגכ ,םינוש םיגוסמ תחנזומה תפחשה ירקמ
 ךופה בצמ הז היה .תואירה ,רועה ,םיקרפהו תומצעה

 ¬ומה הדימ־הנקב תפחשה העיפוה םשש ,השראו תמועל

 םייגארטה םייחה יאנתמ האצותכ ,שוביכה תפוקתב ינ
 ־רה" תא םעפ יתארקש רחאל .תידוהיה היסולכואה לש
 הרוצ הז ןאמור התע לביק ,ןאמ סאמותל "םימסקה
 םילוחה־תיב לש םירדחה ינש ילתוכ ןיב תישממו היח
 תא םעפ עומשל יל ןמדזנ תועש שש תצורמב .ילש
 היה זפשואמ רשא ,תפחש-הלוח ,דחא טייח לש ויודיו
 ויה אל םה .וירוהריה לע יל רפיסו תאזה הקלחמב
 הממ םהבש ןוימדה תניחבמ המואמב טעמכ םינוש

 וב ארק אל יחיש־שיא רשא ,אוהה רפסב יתארקש

 .ודועמ
 ־ילב רשא ,הבישי־רוחב ׳שבוח דבע תאזה הקלחמב
 םעפ ידמו ארמג דומילב קסוע היה ולש תונרותה־תול
 .תולוח םישנב לפטל ידכ ודומלת תא קיספמ היה םעפב

 ןותנ היה וטיגב תודלויה תקלחמ תוריש םג
 התיהש ,תימוקמ תדליימ הקסעוה םילוחה־תיבב .ילופיטל
 הרקמב קרו וטיגה ךותב הדיל ירקמל םג תינענ

 .םייגרוריח םילופיט עצבל ארקנ יתייה ךרוצה

 המקוהש םילוחה־תיבב הקלחמ תמייק ,דתיה ןכ
 ןיד־רזג עצבל ופאטסגה דמע דחא םוי ןכש .קוה דא
 ןוגכ ,םינוש "םיעשפ" לע ונודינש שיא 20 דגנ תוומ
 וטיגב .ב״ויכו יקוח־יתלב קשנ תקזחה ,עבטמ תחרבה
 תמישרב ומשרנ םהיתומשו בוחרב שיא 20 וספתינ
 וכרע םינמרג םיאפור ינש .תוומ־הנחמל םיחלשנה

 .םיעשופ לש הקיטסיטאטס םשל תויגולופורתנא תודידמ

 היסיטרכה תא רישעהל ודמע ולאה תודידמה תואצות
 םינודינה ןמ קלח .ךיירב םיעשופ תולוגס לש תיזכרמה
 וכלשוה םירחא ,םילוחה־תיב לא הז ךרוצל וסנכוה

 .אלכה־תיבל

 העיגה הגרדמה־לפש הזיאל חכוויהל יתלוכי זא
 ¬זהה יל הנתינ ןכש .המחלמה ימיב תינמרגה האופרה

 ¬רגה םיאפורה ינש לש םתדובע רחא בוקעל תונמד

 םיניינעב ואצמתה אל םה .ןהה תוקידבב וקסעש ,םינמ
 םינודינל יתסחיי ,תורעהבו רתויב םיטושפה םיינילקה
 ןהמ ולבסשמ המכ יפ תויניצר תולחמ םיללמואה
 לא םיאבומ תויהל ולכי אל תפחש־ילוח ןכש .השעמל
 תא תובייחמ ויהש תונקת הזיאל םאתהב ,תוומ־הנחמ

 .הלאכ םירקמב םינמרגה

 וטיגה־אפור תשא לש היתויווחמ
 (רב הנריא תרפסמ)

 1941 טסוגואב סופיטה דגנ תובכרהה ושענש תעב

 םעפ סנכנ םהה םימיב .וז הדובעב תרזוע יתייה
 אצמנ יננה" :םילמ המכ ובו קתפ יל שיגהו והשימ
 יתרכה .(קתפב ונייוצ תבותכהו םשה) "הזו הז םוקמב
 תאזה העידיה תא יל חלשש ,יחא לש ודי־בתכ תא
 רחאל הז היה ,םהה םימיב .קסנולפ וטיגב ואובחממ
 קיזחהל היה רוסא ,השראווב ילוי לש הלודגה היצקאה
 רבועל יופצה שנועהו והשלכ םוקמב םיאשראו םידוהי

 .רתויב רומח היה וז הארוה לע

 ןייוצש םוקמל ןמלמז שובאג םע יתכלה ברע תעל
 .ויתרכה אלש טעמכ .ארונ היה הארנ יחא .קתפב
 ופוג לכ .המוח הינשה ׳הרוחש התיה תחאה ולענ

 .םייתלגומ םיעצפ היה הסוכמ
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 הקנילברטל ימא םע דחי וחקל יחא תא יכ ,רבתסה
 הזיא וריתסה םש ,השראוול הרזחב טלמנ אוה םשמו
 ביצה יחא םלוא .םימי 5 ךשמב טפשמ־תיב לש שמש
 היה ןבש ,ונמא התפסנ דציכ ,ונל רפסל הרטמל ול
 עיגהל .הפרשמל הוליבוהש תעב הקנילברטב חכונ
 רובד יבונ דיל .םילקה םירבדה ןמ היה אל ונילא
 אצמ ב׳צאחוס דיל קר .לובגה תא תוצחל חילצה אל
 ודיב הלע הלאב דייוצמ ותויהבו קשו ןושלק הדשב
 תנילל רכיא הזיא לצא בכעתה ׳לובגה תא רובעל

 .קסנולפל ףוס ףוס עיגה םשמו הליל

 יכה ונל היופצ התיהש תוומה־שנוע תנכס תורמל
 וילע רבעש המ לע ונל רפיס םשו ,ונתיב לא והונסנ
 שיא 180 ורחבנ הקנילברטב היצקלסה תעב .הנורחאב
 הדובע־הנחמל ולבוה םה .םהיניב היה אוה .הדובעל
 ־תרסח הדובע וזיאב םיקסוע ויה םשו הקנילברטב
 םוקממ קספה ילב ץורל ויה םיסונא םידוהיהשכ ,רחש
 ,ריהמ הכ היה בצקה .בושו ךולה לוח ריבעהלו םוקמל
 .הציר ידכ ךות םהיכרצ תא תושעל וכרצוה םישנאהש

 טעמכ םואיבה .תורעק ךותמ םיאמוג ויה לכואה תא
 רשאכ ,ברע תעל ינימשה םויב .תומהב לש בצמל
 התיה וז .רחיא יחא ׳"םיעבוכה תא דירוהל" :וזירכה
 חולשמל עבקנ אוהו ,"תאצל" :ול וארקיש תקפסמ הביס

 .זאגה יאת לא

 םיצע הנועט תבכר החלשנ הליל ותואב רשאכ
 יפ לע ףא .תונורקה דחא לע יחא בשי ,הפרשמל
 יחא זעה ,הבורב ןייוזמ יניארקוא םג םש בשיש
 חילצה ךכו רעיב הרבעש תעב תבכרה ןמ ץפקו
 הצור אוה ןיא םעפ דוע יכ ,ונל עידוה םג אוה .חורבל
 השוחנ ,הז ןיעמ הדובע־הנחמב תוסנתהל ןפוא םושב
 אלש דבלבו ,תירשפא ךרד לכב רתתסהל ותטלחה

 .הז ןיעמ הנחמל תינש עלקיי

 ךא ,ונתיבב אצמנ יחאש עדי ולוכ וטיגה לכ
 .רבד עדוי וניאש םינפ דימעה קמאר .ונב דגב אל שיא

 ־ורפ ריעמ — דחא טנייצאפ דוע התע היה יל
 הסרומה יעצפ תא חותפל יתכרטצה ןכש — רב רוסיפ

 .ופוג לכ ינפ לע ויה םירוזפש ׳יסיג לש

 חילצה אלש החירב ןויסנ
 (רב רותרא רפסמ)

 ,הקנילברטב םיזאגב התמהה לע יסיג רפיס רשאכ

 םלואו .ךכב ןימאהל קסנולפ ידוהי ןיבמ שיא הצר אל
 עגרב חורבל ןויערה ילצא דלונ ןאכמו ,יתנמאה ינא
 רוסיפורפה םע ,השראו םע םירשקב יתאב .םיאתמה
 יתעיסנ םלוא .השראוול אובל ונל ץעיש ,יקסבונאמיש
 אל העש יפל .םילקה םירבדה ןמ ,דתיה אל וטיגה ןמ

 רב הנריא ר״ד

 תא ריאשהל יתלוכי אל ירהו ,הנכס לכ היופצ התיה
 .תיאופרה הקיתאה יל התשרה אל תאז .אפור אלל וטיגה
 הלכי אל יתחירבו רכומ ידמ רתוי יתייה הז דבלמ
 הברה םג אופיא ןכסמ יתייה .ךכב וחיגשיש אלב רובעל
 .טילחהל יל היה השק ךכ לע םגו ,םירחא םישנא
 עסת איהש ,יתשא םע המכסה ידיל אופיא ונאב
 אלא בושת אלו הרידו תודועתה תא ןיכת ,השראוול
 היהי אל אליממ רשאכ ׳וטיגה לוסיחב וליחתי רשאכ
 .ונתחירב רשפאתת זאו ,המואמב םישנאל רוזעל יחוכב

 הכישממ) זטנמנרבוג לארנגה לא עיגהל דציכ ךא
 םילעופ םיעסונ רובד־יבונמש ,ונעדי — .(רב הנריא
 םיירהצה תועשבו טנמנרבוג לארנגב הדובעל םידוהי
 ־בשוי .םנעמל םיירהצ־תחורא הרענ םע ןולגע ליבומ
 המישמב ותרזע תא חיטבה רובד־יבונב טארנדויה שאר
 לש המוקמ תא אלמל ינא יתכרצוה תחא םעפ .תאזה
 רוקיבל םעפ עסנ ילעב רשאכ ,ןכאו .הרוחב התוא
 הלגעל יתרבע םש .ותא יתעסנ ,רובד־יבונב םילוח לצא
 ־10 התיה העשה .טארנדויה שאר־בשוי יתוא הווילו
 תינוכמ לש רוטריט עמשנ םואתפ .םיירהצה ינפל 11
 ויהש רובד־יבונ וטיגב םידוהי ואצמנ ןכש •שיבכב
 ונישלה וללהו טארנדויה שאר־בשוי לא תונעט םהל

 .ופאטסגה ינפל וילע
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 ודרי ופטסגה ישנאו ונתלגע דיל הרצע תינוכמה
 ויהש תודועתה תא םהל יתיארה .שופיח הב וכרעו
 תוירא תודועת םג ילצא ויה לבא .קסנולפ וטיגמ יל
 שיאש יתטלחה עגרב וב .רבעשל ונלש תתרשמה לש
 .תאזה הדועתה תא ילצא תוארל ול רוסא ופאטסגה

 יתיארהש תודועתה תקידבב קוסע היה אוהש תעב
 היתקזחהש הדילהדודועת תא קבאל יתכעמו יתערק ,ול

 .ידי ףכב

 ופאטסגה ינרופיצב

 יתוא ולאו ,תכלל השרוה טארנדויה שאר־בשוי
 העודי תומד ,ףמארש םלהליו ופאטסגה־שיא ומע חקל
 .ופאטסגה תכשל לא ינליבוהו ,הביבסה לכב הצמישל

 יתאצמה םוקמב וב .חורבל יתשקיב עודמ ׳ינלאש ךרדב
 יתושקב לכ .ילעבמ חורבל יתשקיבש ׳רופיס הזיא
 םש .ופאטסגה לא ינאיבה אוה ;וליעוה אל ינונחתו
 םינפה םע דומעל יל ורמאו ילימרת תא ינממ וחקל
 שטשטינש דע ,דואמ הכורא .דעש ךכ יתדמע .ריקה לא
 בבותסהל יל ורמא ףוס ףוס .ןמזה ןובשח ילצא

 .ינרקוחל וליחתהו

 הלפנש דע .יפא ,ינזוא תא ,יתמוק תא ודדמ םה
 ״? הרש יהוז םג״ :הלאש

 ימאש יתרמא .תולאש יל דימעהל וליחתה ףוסבל
 .ילעבמ חורבל יתיצרו ידוהי אוה יבא ׳הירצונ איה
 ףסכה יל ןיינמ ינולאש ,ףסכ הברה ילצא ואצמש ןוויכ
 םיבר םיטישכת ימא תאמ יתלביקש ,יתינע .הזה
 תרוגחב רופת ףסכ יל שיש יתידוה ןכ .הריכמל
 והשמ אצמייש הרקמבש ילע ומייא ןכש ,תיאצחה
 .תונעמו תונעט לכ אלל יב וריי ,יפוג תקידב תעב

 ןיא יכ ,םיצאנל ןימאהל רשפאש יאדו תאז הניחבמ
 תושעל םה ולכי הלאכ םירבד ;םתס םימייאמ םה
 םירופת םיפסכ םג יל ויה ןכ־יפ־לע־ףא .ישוק לכ אלל
 יתיצר אל תאח ,הנורחא "םוריח תעשל" רחא םוקמב
 הדרחמ םלוה בלב .המ יהיו ,ןפואו םינפ םושב תולגל
 תכשלמ הינמרג יפוג לע הכרעש הקידבה תעשב יתדמע
 איה -דבר הנומאב התדובע תא התשע איהו .ופאטסגה
 הריסה ,יתורעש תא הריתה ,ידגב ירפת לכב השפיח
 הינפשכ ׳הז רחא הזב ישובל יקלח לכ תא ילעמ
 ,שבלתהל יל הרמא ףוסבלש דע .עבמ לכ אלל תונבואמ

 תא האצמ אל איה ןכבו •רדסב לוכה יכ ,העבוקב
 ?הבוטל תוא הז היה אמש .ריתסהל יתשקיב רשא

 ידוהיה אלכה״תיב לא יתחלשנ הריקחה רחאל
 לע תבגמ םע ינא ',וטיגב ונרבעש תעב .רובד־יבונב
 ונממ דרפנ אלש ובלכו ירחא דעוצ ףמארשו ימכש
 רכיכב קר .םדאמ קיר וטיגה היה ,ויתובקעב ךרשנ

 רתוי ינמרגה לא ברקתהל זיעיש אלב ׳ילעב דמע
 :ולאש ופאטסגה שיא .םירטמ 5 לש קחרמל רשאמ

 ךכ םוש לעו ,לק זמר ול יתתנ "?ךתשא וז םאה"
 "?ךממ חורבל הרמא איהש תעדיה" .בויחב בישה

 התא המכ" .בויחב בישה ילשמ זמר יפ לע בושו
 תעדי םאהו" !?הברה הכ" ."קראמ 300״ ״?חיוורמ
 בושו ."אל" "?קראמ םיפלא המכ ויה ךתשא לצאש
 תא ןיבה ילעבש ךכ ,םדוקה רופיסה לב תא יתרפיס
 ילעב לע הוויצ ינמרגה .הריקחה תעב יתרפיס רשא
 .אוביש וילא ונפלט וליאכ םשמש ,קסנולפל בושיש

 םא — רב רזסיפורפ ריעמ — יתלאששמ םלואו
 .תילילש הבושתה התיה ,יתא יתשא תא תחקל יל רתומ

 רובד-יבונ אלכב

 ,םירדח ינשמ היה בכרומש ,וטיגבש רהוסה תיבב

 הדמע רהוסה־תיב ינפל .םירבגו םישנ המכ ואצמנ
 תוארל יתיפיצו ,הניפב יל יתבשי .תידוהי הרימש
 ,רבתסנש יפכ .ץוחבמ יתלביק תוחורא .יל הנואי המ

 .ןתרומת תא ילעב םליש

 ולייטש םיניכב יתחגשה ישילשה וא ינשה םויב
 ,םוי םוי ץחרתהל תורשפאה יל התיה ירהו .ילע

 .ידוהי רטוש לש הרימש תחת יכ םא

 .הריקחל בוש ינאיבהל הארוה העיגה ףוס ףוס

 ינש יתיאר ךרדב .ופאטסגה לא ינוויל ידוהי רטוש
 ךרצוה םהמ דחא .בוחרב םיקחשמ םינמרג םירענ
 ידוהיה לא הרי רשא ,ינמרג — ורבח ׳ידוהי קחשל
 יליבשב .עגפנ וליאכ ,לפנ ינשה רענה .וגרהו עלקב
 .יל יופצש המל תוא תניחבב אוהה קחשימה היה

 בוש ובש ,רדח ךותל יתסנכוה ופאטסגה תכשלב
 ףמארש ופאטסגה שיא םע םינפ לא םינפ יתאצמנ
 ןמוזמו ןכומ ךא ,הפצירה לע ץובר היה םנמאש ,ובלכו
 .וילעב תוחילש תא אלמל ידכ עגר לכ ץופקל
 .צ״החא 4 וא 3 דע רקובב 8 העשמ הכשמנ הריקחה

 יתנתחתה עודמ :ןכבו .השרפ התוא הליחתה בוש
 .הללמוא יננהו תורצ התע יל שי הז ללגב ,ידוהי םע

 וב איצמהל יתחרכוה .ימאמ יתלביק םיטישכת הזיאו
 תא ראתל ידכ םיטרפה יטרפו םיטרפה תא םוקמב
 ,ךרעה־יצפח תא יתרכמ ימל ,הלאשה לע •םיטישכתה

 לארנג״ד לא החרבהב הקסע רשא השא התואלש יתרמא
 רבכ איה העש התוא יכ ׳יתעדי ןכש .טנמנרבוג
 התיה השעמל יכ םא ,הירצונכ החרבה ןוועב ה ו ת

 .התע תרכוז יניא בוש המש תא .הידוהי

 .יתיכוה אל םעפ ףא יכ ׳ןייצל ילע

 הרוש הליחתה בוש יתודע לע יתמתחש רחאל
 .ןכל םדוק ומכ ,םיטישכתה יטרפל עגונב תולאש לש
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 תא יתרמא םדוק םא ,ןחבימ־תקידב הארנכ וז .דתיה
 תועטל אלש ידכ דואמ ץמאתהל יתכרצוה ןכאו .תמאה
 םעפב יתרמאש םירבדה םתוא קוידב רמולו הלילח
 לכ יתושרב ויה אל ידועמ רשאכ דוחייב .הנושארה

 .יתחלצה אוהש ךיא ךא .הלא ויעמ םיטישכת

 םיישיאה יצפח ךא ,רהוסה־תיב לא יתלבוה בוש
 לכ לש קייודמ םושיר קר וכרע ;ופאטסגב וראשנ

 .ילימרת תלוכת

 .םימי םייעובש יתבשי רובד־יבונב רהוסה־תיבב

 םיריבעמו םיריסא םשמ םיאיצומ ויה םעפב םעפ ידמ
 ־יקספ תא לעופל םיאיצומ ויה םש .קסנולפל םתוא
 םישנא השולש ולבוה םש יתוהש תעב .תוומה ןיד

 .קסנולפב תוומל

 קסנולפל יתוא םיליבומ

 ךרדל ונאציו םיקיזאב ונלוכ תא ולבכ דחא םוי
 ךא ,שיאל םחל־תסורפ ונל ונתנ דוע .קסנולפ לא
 ונאש תענכושמ יתייה ןכש .הלכואל יתלוכי אל ינא

 .תוומל םיכלוה

 ופלח ךא יחומב .הנושמ הוולש וזיא ילע הטלתשנ
 הלא ויה לבא .הזה תוומה ינפ ויהי המ ,תויזה הזיא

 .תועמד אלל תויזה

 דחי ועסנש םיריסאה התע יל ורמא תאז תמועל
 ,םיווש ונלוכ התע ,רוטקוד תרבג :הלאה םירבדכ ימע

 תאצמש םיניכה יכ .ךל רמול ונא םילוכי ןכ לע
 .ךילע ןתוא ונמש ונחנא ךלצא

 תידוהיה הרטשמה תכשל לא ונואיבה קסנולפב

 יכ רדורב השמ ׳הל רושיא
 ידוהי לש םחילש שמשמ אוה
 קסנולפב םיאצמנה סי׳צורקאז
 וראותי אלש סירוסיב םייחה״ו
 ¬ילשה תרטמ ."םויא רוסחמבו

 .ס.וא.ס תאירקב תונפל : תוח

 .טניו׳גל
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 שחלו ילא ברקתה ילעב .וניניב ודירפה םש .וטיגבש
 ,ינשה רדחב ומע דחי יתאצמנשמ .ינוליצי לצה יכ ,יל
 -תעבט תאו ילצא רתונש ףסכה תא ול יתרסמ

 לומ היה ומוקמש ,וטיגה אלכב יתראשנ .ןיאושינה
 ןיעמ ,ןטק אלכ דוע היה הזה אלכה דבלמ .טארנדויה
 יתוא .העשל םיריסא קר םיקיזחמ ויה ובש ,ריד

 .לודגה אלכב ורגס

 תרזועה ,םידמו םינבל ,הטימ־ילכ יל חלש ילעב
 לובטל םג יתלוכי .םיירהצדווחורא יל האיבמ התיה

 .טבמאב יפוג תא

 םישנ ,םיריסאה תעשת תא :רב ׳9חפ ףיסומ
 גרוהל איצוהל ודמע יתשא םע דחי ואבוהש ,םירבגו
 וקפסיש ,ךכל רשקב הארוה הנתינ וטיגב .הילתב
 לע תנקתומ תחא׳ לגר ילעב םיפרפרש וז הרטמל

 .הלפקל היהי רשפאש תנמ־לע ,ריצ

 ¬נדויה לש ליגרה רדגמ םיאצויה ויצמאמל תודוה

 םיהובגה םידיקפל ונתינש תורקיה תונתמלו טאר
 םישנא 7 ולאו ,םירבג ינש אלא ולתינ אל ,םיינמרגה
 םילוצינה ויה ימ .תווממ ולצינ (יתשא םג םהיניבו)

 .עדוי יניא ,םירחאה

 דחא םויב תוילת יתש

 לוכה ,ריעה רכיכל הסנוכ תידוהיה היסולכואה לכ
 איצוהל היה רוסא .םיבורב םינייוזמ םינמרג ופקוה
 .רודכ לבקל הנכסה היופצ התיה ןכ אל םאש ,הגה

 ־תיב לא הסנכוה הילתל םינודינה דחא לש ומא
 התיהש ,תישפנה התוטטומתה תא עונמל ידכ ,םילוחה
 תא .םילוחה־תיבב התא יתראשנ ינא .הייחב הל הלוע
 הקידב םינמרגה וכרע ןכש ,גגה־תיילעב יתרתסה יסיג
 םידוהיה לכ םא חכוויהל ידכ ,םיתבה לכב תינדפק

 .ווטצנש יפכ רכיכה לא ואצי

 סקטה לע יתפקשה םילוחה־תיב ןולחל דעבמ
 קר אל ,ופאטסגה הטמ לכ קלח וב ולטנ .יגארטה
 הנוממ היהש ,קצולפמ ץבא םג אב אלא ,רובד־יבונמ

 .הלוכ הביבסב ופאטסגה תודיחי לכ לע

 וכרכו םיפרפרש לע ודימעה םינודינה ינש תא
 אצומ תויהל דמע ןידה־רזג .םהיראווצל םילבחה תא
 ,ודיב ןועששכ דמע ץבא .תמייוסמ העשב לעופל

 .תונדפקב רמשית העשהש חיגשהו

 והשמ קעצ ,ףרפרשב ומצעב טעב םינודינה דחא
 ףרפרשה לע בוש והודימעה ,והומירה זא .יולת ראשנו
 םיפרפרשה ופחדנ זא קר .העובקה הינשל דע והוקיזחהו
 ינפ לעמ רטמ יצסכ לש הבוגב ולתינ םינודינהו

 .הקופיס לע האב תינמרגה תונקיידה .עקרקה

 םדא־ינב ינש ויה תועש עבראו םירשע ךשמב

 ,ריעה לש תישארה רכיכב הילתה־יצע לע םייולת

 היסולכואה ןיבמ שיא םוש .הב רובעל וכרצוה לוכהש
 .הגה איצוה אל

 האלכנ יתשא .םייחב וראשנ םיריסאה תעבש ראש
 םיברע תויהל םיכירצ ויה שיא האמ .וטיגבש אלכב
 יתלוכי אל הז םעטמ .אלכה ןמ טלמית אלש ,הל
 םייגולוקניג םירישכממש יפ לע ףא ,םשמ החירבהל
 .אלכה לא חתפמ ,אובי אלש הרקמ לכל ,יל יתנקתה

 התודפל םעפל םעפמ טארנדויה הסינ ,יל עודיש הדימב
 .ץק ןיא דע ךשמנ ןיינעה ךא ,ףסכב

 הנותח

 תרמוא — תניינעמ היווח יל התדו םימיה םתואב
 ,הירוהמ המותי ,אלכה־תיב תריכזמ ,הישוז — .רב ר״ד

 .הלש םיניבשושה ונייה ונחנא .ידוהי רטושל האשינ

 תושר אופיא יתלביק .הריסא יתייה ירה ינא ךא
 ךא אלכה־תיב תא בוזעל טארנדויה שאר־בשוי תאמ

 .הפוחה תעשל קרו

 ביבסמ תופקהה תא ונישע רשאכ ,הפוחל תחתמ
 ,םירטוש ינש ונמע דחי וכלה ,םימעפ עבש ןתחל

 תידוהיה הרטשמה ,דתיה ןכש .טלמא לבל ילע ורמשש
 יתלבוה הפוחה רחאל דיימ .ינעמל איה ףא הבירע

 .אלכה־תיב לא הרזחב

 וזניגה לוסיח
 (רב רוסיפורפ רפסמ)

 רטיגח ׳־־׳־׳־־ י
 הלחמ־ירקמ .ינמרגה םילוחה־תיב לא הכילהה הרמגנ
 ־תיב לש םישקה םיאנתב אפרל היה רשפא יא םיש,

 ת .ונלש ימוקמה םילוחה

 לש הפירח תקלד לש הרקמ יתחתינ ןכ־יפ*לע־ףא
 םרטב תמדקומ הדיל לש חותינ יתעציב ,רוויעה יעמה
 ילש הרוכבה־חותינ היה רתויב השקה םלואו .הנמז
 םייניע־אפור לצא הליחת האפרתנש ,הלוחה .ןיעב
 תא ליצהל ידכ .ןיעב תקלד םואתפ הלביק ינמרג
 .הלוחה ןיעה תא איצוהל חרכה היה ,הינשה ןיעה

 רפס ידי תחת היה אל •הזמ רתוי אל דא ׳יתעדי תאז
 ־יפ־לע־ףא .םישורדה םירישכמה אל ׳םייניע־יופיר לע

 .חותינה תא עצבל יתייה סונא ןכ

 תשבוחה תא ,רזועה דיקפת תא ומצע לע לטנ יסיג
 ךותל המדרה הנושארה םעפב ןתיתש ,ןמאל יתכרצוה
 תעשב ופלעתה ידי לע ורזעש תושבוח יתש ,דירווה
 יא .הלוחה תא הקיזחה ונלש תרזועה ולאו השעמ
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 םיאנתב אוהה ןיעה־חותינ חילצה דציכ ׳ןיבהל רשפא
 .וללה

 חקלנ ןכש ,םולשת לכ אלל זא השענ היה יופירה
 .םידוהיה לכמ ףסכה

 םינקזהו םילוחה תא ןיכהל הדוקפה העיגה ףוס ףוס
 .שוריגל

 יכ ,ועדי לוכה ןכש .המויא הידגרט וז .דתיה
 הקנילברטו ,הקנילברטל חולשמ אוה רבדה שוריפ
 הניא תחאש ,תוידגארט ןומה ויה .תוומ העמשמ —

 .התרבחל המוד

 םילוחה םע דחיש הדבועה .דתיה תוידגארטה תחא
 המכל המרג וז הדבוע .םהיתוחפשמ םג תכלל וכרצוה
 םנמא .תוחפשמה ינב ראש תא וליצהש ׳תוומ ירקמ
 ־לע־ףא ׳אפרמ־יכושח םילוח לש םירקמ הלא ויה
 יתיצר אל ןכאו .אפורכ ,יליבשב ארונ הז היה ןכ־יפ

 .הלא ןיעמ םירקמל די תתל

 שוריגה תעב םונהיג לש תוזחמ

 .םונהיג לש תוזחמ זא וללוחתנ םילוחה תיבב

 םילוחה־תיבב הנש יצח ךשמב לטומ היהש ,הלוח
 ולצא אובל היה לוכי עגר לכש ־ונטבב לודיג םע
 ־םוקמל ותלבוה םשל הלגעל והולעהש עגרב ׳תוומה
 תא חוכשל לכוא אל .ונליצאש ילא קעז ,שוריגה

 ,רבדל דוע לגוסמ היה אל הזה הלוחה .אוהה הזחמה

 תא ויפמ איצוהל חילצה ןכ־יפ־לע־ףאו ,םושנל אל
 .דתיה אל ־םינוא־רסח יתייה ינא םלוא .הלצהה תקעז
 תטימ לע טקשב תומל ול וחיניש ,ברעתהל תוכזה יל

 .םילוחה־תיב

 תא ,םיינורכה םילוחה תא ופסא םיתבה ךותמ םג
 .םיחסיפה ,תרטוטחה־ילעב

 ולשמ המישר יפ־לע טארנדויה לסיח םילוחהדויבב
 םילוחה־תיב תיצחמ .תפחשה־ילוח תקלחמ לכ תא

 .תאזה היצקאה רחאל הנקורתנ

 הארונה היווחה יליבשב היה הזה ןושארה שוריגה
 ־רכהש םישנא ,ילש םיטנייצאפ םבור ויה ןכש ,דרויב
 ןכמ רחאל ואבש תויצקאה .עגמב םתא יתאבש ,םית
 הבש וז וליפא ,השק הכ םשור ילע ושע אל בוש
 קספיי הזב יכ ,העדב היה קמאר .ימצעב יתפתתשה
 הדובעל םירשכומו םיאירב םישנא לש וטיגהש ,רבדה
 :הנעטב ילא אב וליפא .המחלמה םויסל דע םייק היהי
 ,טלמיהל תורשפא השקיב המ םשל ,ךתשא העסנ המל"

 ¬שח לכ םלואו ."ףוסה דע םי־ק ראשיי ונלש וטיגה

 .והותב ולע ויתונוב
 ,רבכ וניבה לוכה .םיחולשמה וכשמנ אבהל םג

 .ומות דע וטיגה תא לסחל איה הנווכהש

 רבדב הדוקפ לבקמ טארנדויה היה םעפ לכ
 .קפסל וילעש םישנאה רפסימ
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 ונפתנ רשאכ ,ינשהו ןושארה םיחולשמה רחאל
 וחלשנש םידוהי קסנולפל םיעיגמ ויה ,וטיגב תוריד
 ¬נדויה ינפלש ,אופיא המית ןיא .םירחא תואטיגמ םשל

 םהבש םימי םתואב םדא ינומה םידדוגתמ ויה טאר
 היה תומישרה תכירע םשל .תויאשח תובישי וכרענ

 .בורקה וגוחל ץוחמש םישנא םג ןימזמ טארנדויה

 האב רובד־יבונ — וטסאימ־הבונמ ועיגהש םיטילפה
 חולשמה תמישר הכרענש תעב ,תונעטב ואב — דרפנב
 תא חולשל שי לכ םדוקש ,העדב ויה םה .םהיניבמ
 ולא תונעט ויה טארנדויה תעדל .קסנולפ יבשות
 לע הסמעמל םיטילפה ושענ ןכש ,תוססובמ יתלב
 אב .דואמ דע םישק זא ושענ הנוזתה יאנת .וטיגה
 ־סקלופ ולוכ ףקומ היה וטיגהש םושמ ;החרבהל ץקה
 ולביק עויסה ילבקמ .םינייוזמ הארנכ ויהש ןשטיוד
 ,רוביצה תפוקמ 'רתוי םיריעז םימוכס םעפל םעפמ

 השענ יוחמתב ןתינש לכואה םג .הכלהו הקמטצנש
 עגרל דע תורשכה םש הרמשנ יכ םא ,רתוי עורג

 .ןורחאה

 עיגרמ קמאר

 תיבל תיבמ םימימת תוליל ךלהמ היה קמאר
 םיחלשנ םישנאהש ,םינמרגה ירבד לע ורזוחב ,חיטבמו

 .הדובעל

 .טארנדויה אלימש דיקפתב אנקל המ היה אל

 ןמ הלאה םישנאה תא ןודל יאשר שיא ןיא ,יתעדל
 גרוחה ,בצמ לע ןודל רשפא יא ירהש ׳טארנדויה

 .תישונאה הבשחמה־תלוכי ימוחתמ

 ¬כנ ,תומישרה תא ךרוע היה טארנדויהש רחאל

 היה המוש הילעש ,תידוהיה הרטשמה הלועפל ׳■וסנ
 תומישרה יפל ,ףוסיאה־תודוקנל םישנא תא איבהל
 .הלילה לכ ךשמנ היה םישנאה ףוסיא .הל ורסמנש

 .תבכרה לא םיפסאנה תא םיחקול ויה רקוב תעל

 .רתויב תינדפק הרימש התיה הגוהנ ףוסיאה־תודוקנב

 .שומישה״תיבל תכלל וליפא היה רוסא

 .םילוחה־תיבב שיא ןשי היה אל הלאכ תולילב

 םיקיר רבכ ויהש םילוחה־תיב לש םידחא םירדח םג
 תוקעזהו שערה .ףוסיא-תודוקנכ ועבקנ ,םהה םימיב
 םירדח ויה חולשמה רחאל .ןושיל םילוחל וחינה אל
 התיה המהוזהו הארונ הבוזע לש בצמב םיראשנ הלא

 .רעשל ןיא דע

 .וטסאימ־הבונ יטילפ וכלה ישילשה חולשמב

 דעבמ יתיאר — רב הנריא ר״ד תרמוא — םעפ
 רכיכב םישנא הברה אלכה־תיב לש גרוסמה בנשאל
 .םויא עגר יליבשב הז היה .יאלכמ בר קחרמב ׳ריעה

 ינאו ׳ןאכמ וליבוי ־םלוכ תאש ,יתייה הרובס ןכש
 .תוירי לש ץפנ םג יתעמש •ראשא ידבל

 ינפל הז היה — רב רוסיפורפ רמוא — ןוכנ
 .ןורחאה חולשמה

 ןמרוק לש יגארטה ותומ

 לכ תא רוסמל ווטצנש ,■םידוהיה לכ ופסאנ רכיכב
 ¬כת ,רז עבטמ ׳ףסכ ןוגכ ,םתושרבש ךרעה־יצפח

 ¬ושב ןושארה םדאה תא .ןיאושינ־תועבטל טרפ ,םיטיש

 ,םינותחתה םינבלל טרפ ;טעמכ םוריע וטישפה הר

 םישנאהש ׳אופיא המית ןיא .וישובלמ לכ תא וקדבו
 םשמ ואיצוה ,םהילענ יבקע תא םמצעב םירבוש ויה
 .םיקשה ךותל םוליטהו םירתסומה ךרעה־יצפח תא

 םייקש ימ ,יקטנזאל םהייח תא וחפיק איהה היצקאב
 ,ידמ רתוי וילע עדיו טדימש םע טארנדויה ירשק תא
 התיה וז .הירמראדנא׳זה םע רשקמ שמישש ,ןמרוק ןכו

 רפסל ולכוי אל ןעמל ,םהינש תא לסחל תונמדזהה
 .קסנולפב וללה םינמרגה וללוע רשא תא שוריגה רחאל

 ןמרוקב ירה ,ידמל ריהמ יקסנזאל לש ותומ היה םא
 .דיריב .המיא דע תירזכא הרוצב טדימש ללעתה
 שולש דוע לביקשמ ,המדאה לע ןמרוק לפנ הנושארה
 תא ריאשה ינמרגה .םימחר שקבמ ליחתה ,תוירי
 ¬מאמ ול איצוה ומצעבו הסיסג לש הזה בצמב ונברק

 הרק אל וליאכ לולזל ליחתהו קינקנ םע םחל יתחת
 תוירזכאה לש תחא המגוד דוע וז התיה ,המואמ

 .תימהבה תינמרגה

 וסימעה ,םיתבה ינפ־לע םינמרגה וכלהתה םייתניב
 ךותל םש ואצמש םיטישכתהו בהזהו ףסכה ילכ תא

 .תודחא תועש הכשמנ וז הכאלמ .םיקש

 .שיאל ראשיהל היה רוסא םיתבב

 — ונילא אב רשאכ ׳דיימ עידוה יחא םלואו

 דקפימ םושל דליי אל אוהש — רב הנריא הריעמ
 םעטה תא תקפסמ הדימב רבכ םעט ןכש ,רכיכל וא
 .גגה־תיילעב רתתסמ דיחיו דחא אוה ראשנ ןכאו .הזה

 ךישממ — ןכמ רחאל ואבש םימי העברא ךשמב
 םידוהיה םיפרוצה ויה — ותודע תא רב רוסיפורפ
 ־יצפח ןוימב הירמראדנא׳זה תיבב םיקסעומ וטיגה ןמ
 לא םתאשל ויה םיסונא םמצע םידוהיה רשא ,ךרעה
 ליבשב ףרוחה״עויסל לוכיבכ ךלה הז לכ .םינמרגה

 .ןילרב לא ׳םינמרגה

 המייתסנ ,ןכ ינפל הילע יתרפיסש ,רכיכב היצקאה
 דוע היה אל זא יקסנזאל .םיירהצב םייתש העשב

 .דיימ וי תקדב .ותיב לא וליבוה ןמרוק תא ולאו .םייחב

 ונטבב תוירי יתש .הזכרמב וכרב תא רבע רודכ
 תורשפא לכ דוע התיה אל .ימינפ םד ףטשל ומרג
 המכ רובעכ ותמשנ תא חפנ אוח .הרזע תשגה לש

 .תועש
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 תא רתוי דוע יב וקזיח וללה םינורחאה תוערואמה לכ
 טעמכ וטיגב .טלמיהל ונתינכת תונוכנ רבדב הרכהה
 םיאירבו םיריעצ םישנא אלא זא דוע ורתונ אלו
 ,אפורכ יליבשב המכ יפ לק בצמה היה הז םעטמ .דבלב

 טעמכו ,הברהב זא תחפוה םיטנייצאפה רפסימ ןכש
 בצמה היה ינש דצמ לבא .הקיטקארפ יל הגויה אלש
 ־תיבב האולכ .דתיה ןיידעש ,יתשא לשב ךבוסמ
 תא שיחהל עיגפמב עבתו יסיג אב ןאכו .רהוסה
 הזיאל םעפ דוע עלקיהל הצר אל ןפוא םושב .החירבה

 .הקנילברט לש המעטב םעפ הסנתנש רחאל ׳יצאנ הנחמ

 ,רבמצד תישארב רובד־יבדנ וטיג לסוחש רחאל

 .יתרזעל םעפ קקזנש ידוהי בושיי דוע םלענ

 ברקתמ ץקה

 םגו .ץקה לא ונכלהו ונברקתה קסנולפב ונא ףאו
 בוש יפוסה לוסיחה .יל קוקז היה אל בוש הז וטיג

 .םידחא םימי לש ןיינע אלא .דיה אל
 ימלעיה רשאכ ׳ןורחאה הלילב יכ ,אופיא יתטלחה

 .טלמינו םוקנ ׳שיאל קיזהל לכוי אל בוש
 ¬זהש יפכ ,ידיב ןכומ היה אלכה־תיב לא חתפמה

 ־תיבב רתס־םוקמ יתנקתה דוע התע .רבכ יתרכ
 ונדמע יתינכות יפל רשא ,תוגרדמל תחתמ םילוחה
 יאלמ המ ןמז ךשמב יתפסא םש .וכותמ טלמיהל
 לסחל ידכ ,ןיפורטא ,םויפוא ,לכוא־יכרצ ,םימ לש
 םירפס ,ונירחא חרחרל ויה םילולע רשא םיבלכ וב

 .םייאופר םירישכמו ךרע־ילעב
 המכ לש םבל לע םג יתרביד םימיה םתואב

 .וחרביו ומוקיש ,םיריעצ םישנא המכו

 העשה העיגה רשאכ .יתינכות לע עדי ןמלמז
 ןמלמז םע עגמב יתאב ׳ןורחאה חולשמה רבכ ןכוהו
 אוה .םירכיא םע םיפעוסמ םירשק ול ויהש ,סטניו
 הזיא דחיש אוה .ןמזה לכ רחסמ־יקסע םתא להינ
 ןמ טלמיהל ונדמע הז םכסה יפלו ׳ןשטיודסקלופ

 .חולשמה ינפלש ןורחאה הלילב וטיגה
 יתשא לע הרימשהש החא רבד ינפמ קר יתדחפ

 .הצלחל חילצא אלו הרומח היהת אלכה־תיבב
 16־ב יכ ,ונל עדונ .אב ונרוגי רשא תא ,ןכאו
 ולוסיח אובי ומעש ,ונלש חולשמה דמוע 1942 רבמצדב

 .ךרדל תאצל ,וטיגה לש יפוסה
 ןמלמז םע ונכלה רבמצדב 15 םויל רוא הלילב

 .ונרתתסה ולצאו ,סטני לא יסיג םעו

 ןמלמזו אפורה .וטיגב המוהמ הליחתה רקובב
 וזו הירמראדנא׳זל ךכ לע עידוה קמאר .םניאו ומלענ
 .םיטלמנה שופיח םשל ונארמ רואית תא ונירחא החלש
 ,ונחרבש ךכב ןומא שיא ןתנ אל טארנדויב םלוא
 .יתשא תא ריקפא אלש ,תחא העדב לוכה ויה ןכש

 .תבכרה ןמ טלמית איהש ,המע יתרבדנ ינא ולאו
 ,אלכה־תיבמ החירבהל הסנאש ,םירובס םתויהמ
 ,אלכה תא םירטושה םע דחי םימראדנא׳זה ופיקה
 בשי ׳ץיבוקדרומ קיש׳צ .יתשא האולכ .דתיה ובש

 .הילע רומשל ידכ ,םינפב

 איבהשמ .דואמ עורג אוה בצמהש יתעדי עודי
 אלכה־תיב תפקה לע העידיה תא ריעה ןמ סטני
 ,יסיג .החירבה תינכותמ גוסנ ינאש יתעדוה ,םירטושב
 ושעש םדקומה םכסהה יפ־לע ,וכלה םטניו ןמלמז
 הילעמש ,רדגל דע םתוא יתיוויל .ןשטיודסקלופה םע

 דבלמו ,םלזמ ערתיא ךא .יראה דצל ורבעו וצפק םה
 .םהירחא הרי רשא דחא דוע םש ,דיה דחושמה רמושה
 .ותחירבב ול עירפה אל עצפה ךא ,ובקעב עצפנ יסיג
 אצי םשמ .ריכמ רכיא הזיא לש ותיבל עלקנ םנב

 .השראוול ךרדב

 .םוקמב רתתסמ ראשנ תאז תמועל סטני

 תוליעפ וליג אל םיטסינומוקה

 ימ ,הדובעה תכשל להנמ ׳סקופש ,רבדה ןיינעמ
 שחרתמה לע תושדח םעפל םעפמ ונל איבמ היהש

 הז םוחתב ליעפ היה דחוימב ךא ,המחלמב תיזחב
 ¬פא לכ ול ויה אל ,דארגנילאטס דיל תוברקה ימיב
 דימת ,תועידיה ול ןיינמ ,והונלאששמ .רתתסהל תויורש
 ונחנא ...ונחנא" :םיירותסמ םירופיס הזיא רפסמ היה
 םיטסינומוק הלא ויה "...םישוע ונחנא ,םינגראמ
 ,היארהו .תוליעפ לכ וליג אל השעמל לבא .לוכיבכ
 רדגב וראשנ וירוביד לכ .וליצה אל ותוא וליפאש
 שוביכה ימיב ."םירשק ונל שי" :וילע הבוהאה הרימאה
 ןושלל םג הסנכנ איהו דואמ הצופנ וז הרמיא ,דתיה

 .המחלמה רחאלש תרבודמה

 ,ול יתרמאו קמאר לש ותלד לע יתקפד תוצחב
 ־םס אופיא יתחקל ,ערב יתשגרה ׳דואמ ףייע יתייהש
 תונפל יצחו שולש העשב .ןמזה לכ יתנשיו הניש
 העידיה" תא ול רוסמל ידכ ,ךופ לא קמאר ךלה רקוב

 ריעה ,ןכמ רחאל ךופ ינארשמ .יתעפוהש ,"תחמשמה
 ןוש טסיב וד ,הטבואלג ךיא ׳רוטקוד" :רומאל יל
 .("ירא" רבכ ךנהש ,יתייה רובסכ ,רוטקוד) "ריירא ןייא
 תבכרה תנחתל ונלוכ ונכלה רקובב שש העשב

 •וז תיגארט הכולהתב ולכתסה םינלופה .לגרב

 ר״ד תאמ יתדירפ תא דוע ןאכ ריכזהל ילע
 םתא" :זא יל רמא אוה .וטיגה לוסיח ינפל ,וקשיט
 .ונוטחשיש תוארהל ודיב העונת השעו ,"םכלוכ םיעסונ
 ,יקסולוקוס ר״ד יפמ המחלמה רחאל יל עדונש יפכ
 ־ףותיש ןוועב ונשוריג רחאל םייעובשכ וקשיט הלתנ

 .תינלופה תרתחמה םע הלועפ
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 לא ונלש דעצימב ולכתסה רשא םינלופה םלואו
 ־הארממ םיאכודמ םהש םהב ודיעה םהינפ ,תבכרה

 .םהיניע
 דומצו ,םיעסונ־תבכר הנכומ הדמע תבכרה־תנחתב
 םג ויה ןכש .ןוזמ־יכרצמ סומע ןורק םג דמע הילא
 .ונתוא םיליבומ ןכיהל ועדי אל רשא םימייוסמ םינמרג
 ,הינש הקלחממ דחא ןורק היה רטקה ירוחאמ

 .תישילש הקלחממ תונורק וירחאו

 הנריא ר״ד הריעמ — תוירי הלילב יתעמש רשאכ
 ישפנ־יבורק לע איה הנווכה ןאכש ,יתעדי — רב
 עברא העשב .ןיע םוצעל יתלוכי אל ךליאו זאמו
 אלכה־תיב לא ינמרג םראדגא׳ז ינכילוה רקוב תונפל
 ינממ ךסח אל אוה .תבכרה־תנחת לא םשמו ינמרגה
 הקלחממ ןורקה דיל ינודימעה .ירוחאב הטיעב םג
 ילא זא שגינ םראדנא׳זה .יכבב יתצרפ זאו ,הינש
 ןאמ רהיא ,יז ןענייו םוראו ,רוטקוד וארפ" :רמאו
 ירה ,יכבת המל ,רוטקוד תרבג) "טראד ךאד טהעטש

 .(םש דמוע ךלעב

 תונורקל םילוע ונא

 ־ורפ ךישממ — תבכרב יתלכתסהו יתדמעש תעב
 :ינלאשו הגרד לעב םראדנא׳ז ילא שגינ — רב רוסיפ

 אוב" .ול יתובישה — ״אל״ ״?ךתשא תא תיארה״
 .הינשה הקלחמה ןורקל דע תבכרה ךרואל ונכלה ."יתא

 .םיריסא הנומש דוע םע דחי יתשא האצמנ ןורחאה אתב

 ץבא ,רובד־יבונמ ופאטסגה ישנא ודמע ןורקה ינפל
 .ןורקה ןולחל דעבמ יתלכתסה ינא .ףמארשו ובלכ םע
 שקיב ,וגרהי םיריסאה תא יכ בשחש ,קמאר
 אופיא בצייתה אוה .ולש ןורקה לא יתשא תא ריבעהל
 ,ץבא דיל בבותסהל ליחתה ךכ־רחאו ,םוד־תדימעב

 תרבגה יכ ,שקבל הצור יתייה" :רמא ףוסבלש דע
 ארק ,יב לכתסה ינמרגה ."ילש אתל רובעת רוטקוד
 ינאש ,יתרעה .םיריסאה לש המישר ךרע הלהו ורזועל
 תא םטא אוה .םשור לכ וילע התשע אל ,ריסא ינניא
 ,ינא אל .םיריסאה תמישרב יתוא םג םשרו וינזוא
 אל ףאו ,הבוט ונל תושעל שקיב רשא ,קמאר אל
 םינמרגהש ונעדי אל ,המישרה תא ךרעש ינמרגה
 לע רבודמש הדימב "תויקוח" לע תונדפקב םירמוש

 הביסמ זוכיר הנחמל עלקנ ריסא הזיא םא .םיריסא
 רוסא ,השעש עשפה לע וניד־רזג אצי םרטב יהשלכ
 עגונה טפשמה־תיבמ ןידה־רזג לבקתנש דע ותימהל היה
 ־תפוקת וזיאל ןודינ םדא ותואש הרקמבו .רבדב
 ־תפוקת תא הצירש רחאל אלא ולסחל ולכי אל ,רסאמ

 .ןידה־קספב המשרנש ורסאמ
 הלכי םיריסאה־תמישרב ונתללכה ירה ,ךכש ןוויכ
 ,ץיבשואל ונינש ונעלקנ וליא ליעוהל ונל תויהל

 יתרמג ינא םלואו .ונלש חולשמה חלשנ םשל רשא
 ונתחירב .המ יהיו ץיבשוא לא עיגהל אלש רמוא
 רבדה .יתטלחהמ יב רוזחל יתיצר אלו תננכותמ התיה
 ־ץמוא יתשאל הל דומעי םא ,היה ינגיאדהש דיחיה

 חולישה ןמזב תבכרל ךרדב
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 טאל טאל העסנ תבכרהו .תבכרה ןמ ץופקל הבל
 הכשמנ םימת םוי ...ץק ןיא דע הכראתנ העיסנהו

 .השראוול דע העיסנה
 לא עיגהל ונלוכי אלו דחא אתב ונייה םירוגס
 עגרב רשאכ .אתב םישנא הרשע ונייה .שומישה־תיב
 דחא היהש ,חולשמה דקפמ ונאת לא סנכנ םייוסמ
 ונא ןיא םא ,ונלאש אוה .-קסנולפמ םימראדנאדה
 ,שומישה־תיב לא תאצל תושר יתשקיב .והשמל םיקוקז
 ־ראדנא׳זה ורבע ןכאו .את ותוא ירוחאמ היה ומוקמש
 שמתשהל ונלש אתה יעסונל ןתינ זאו רחא םוקמל םימ

 לע אתל ירבח םע רבדל יתלחתה זא .שומישה־תיבב
 ,ףקות לכב ךכל ודגנתה םיריסאה .החירבה אשונ

 אל ףאו ,חורבל יל וחיני אל ןפוא םושב יכ םרמואב
 .ותלוז תחירב ןוועב הריי אל שיאש ידכ ,ןכ ושעי
 אל ,ץיבשואל הכילומ אליממ וזה ךרדהש ,יתוגעט

 .םולכ אלו הליעוה
 ךותיחל חוליג־יניכס ,םויפרומ ,קרזמ ילצא היה
 לבקי ונתאמ והשימש הרקמל ,תובגמ יתשו םיקרועה

 .רחא שיב־הרקמ הזיא ול הנואי וא רודכ
 יתשקיב ,ונאת לא חולשמה דקפמ בוש אבשמ
 יתשא ליבשב ,הת תוסוכ יתש קר איבה אוה ךא .הת
 תא תוורל ידכ תותשל והשמ ויתשקיבשמ .יליבשבו

 .םימ םהל איבה אוה םיריסאה ראש לש םנואמצ

 תבכרה ןמ הציפקה

 הזש יתרמאו ,הניש־תלבט םהמ דחא לכל יתתנ
 היהת אל םהייחלש ,יתעדי .לוכיבכ ןואמצה תא הוורמ

 וליחתה הרהמ דע ןכאו .הז ללגב הנכס לכ היופצ
 .םדריהל םלוכ

 הבכעתה ןאכ .ונדורב־השראו תנחתל ונעגה ףוס ףוס
 הנא תוביתנה־תיבב וכלהתה םישנא .בר ןמזל תבכרה
 ,ונתוא םיליבומ ןכיהל ,רטקה־גהנ תא יתלאששמו הנאו
 ,עמשמ ."יבייואבש עורגל תאז לחאמ יניא" :בישה
 עיגהבש ,ונממ יתשקיב .םיעסונ ונא ןכיהל לוכל עודיש
 העיסנה תא העמק טיאי השראו ירוחאמש רעיל תבכרה

 .לאש — ״?לבקא המו״ .ץופקל לכונ ןעמל ,בוביסב
 תמאה וז התיהו .ול יתובישה — ״המואמ יל ןיא״
 וכלהו וברקתנ ןכש ,החישה הקספנ ןאכ לבא .התימאל

 .םינמרגה םימראדנא׳זה
 םואתפ .םוקמה ןמ ףוס ףוס ונזז הלילה דרישמ
 ,שערה תאלמו םדאמ המוהה תבכרה־תנחתמ ונאצי

 .םמושו קיר םוקמל
 ,ןורקה תגרדמ לע הדמענ יתשא .םיצפוק ונא
 .םיצפוק דציכ תוקדקודמ תוארוה הל יתתנש רחאל
 םיריסאה דחא ךא ,ונלש לימרתה תא לוטיל יתרמא ינא
 .יתצפקו לימרתה תא ודיב אופיא יתראשה ,וסכת

 הלא .ריסא ותוא ץפק הירחאו הצוחה הלפנ יתשא
 קועצל וליחתה ,םה םלרוגל דחפ ךותמ ,אתב וראשנש
 ,ךומסה אתב םנמא ויה םינמרגה .(תוריל) ךסיש"
 תמחמ םהינזוא לא תוקעצה ועיגה אל הארנכ ךא
 םייתניב .ןוגה קחרמ הקחרתה וזש דע ,תבכרה שער
 וכשמנ םיטוח רשא ,הליסמה תללוס לע ונא ונאצמנ
 ינאו ,הטמל הלגלגתנ רחאו הממורתה יתשא .הכרואל

 .הירחא
 ,המחלמה ירחא קסנולפ ישנאמ יל עדונש יפכ
 ךרואל קסנאדג־השראו תנחתב דקפמה ךכ־רחא ךלהתה
 לכ ."םניא רבכ ותשאו אפורה" :רמאו תונורקה
 יאלטה יטרס תא ונרסה .ונחרבש ועדי םיאקסנולפה
 דחי וניתודועת תא וב ונרבקו רוב ונרפח ,בוהצה
 ונעדי אל ונא ולאו ,לק םשג ףטפטמ .םיטרסה םע
 תונורק קוחרמ וניאר .םיאצמנ ונא ןכיה קייודמב
 ,ריכה ונתא היהש ריסאהו ,תוילמשח לש םילפואמ
 ונייה םייתניב .ונדורב לש תורבקהדויבל םיבורק וננהש
 םיתבה ךרואל ונכלה .תבכרה לש רדוגמה םוחתב דוע
 .קיר חטשל ונאציש דע םינמרג דיל ונרבע ,םיראומה
 רעשה דיל ולאו .ךרד הירוחאמו רדג וניאר הזמ האלה
 הדעב ונאצי ,רדגב הצרפב ונחגשהשמ .רמשמ דמע
 ישנא לש םהידעצ לוק ונינזואל עיגהשמ .ךרדה לא
 הזיא דע עיגהל ונתוצרב ,ונידעצ תא ונשחה ,רמשמה
 םירוגס ויה םיתבהש ,גשומ לכ ונל היה אל .תיב
 גוהנ היה השראווב םושמ ,חירבו רגסמ לע העש התוא
 ,קחורמ ןטק תיב הזיאב ונחגשה ןכאו .הליל־רצוע זא
 ירוביצ שומיש־תיב והז יכ ,ונל רבתסנ וילא ונעגהשמו
 לע יתבשי ינא ,םשל ונסנכנ .תורבקה־תיבל הסינכב
 יצחו שמח העשל דע ונבשי ךכ .יכרב לע יתשאו הלסאה

 .רקוב תונפל
 ימא יל התארנ הנישב הצחמל העוקש יתויהב
 יל הרמא איהו — רב רוטקוד תרמוא — ימולחב

 .הזה אובחמה ןמ דיימ תאצל ונילעש

 אתב הלילה לכ בשיש ,ונתייוול־ןב לעמ ונדרפנ
 ונל היה אל לבא .תילמשחה לא ונכלה ונינש .ינשה
 ונאש ,רופיס הזיא תינסיטרכל אופיא יתרפיס ,ףסכ
 'יניכס ונל שי לבא ,ףסכ ונל ןיא ,ףשנמ םירזוח
 םירמשנ הלאכ םינטק םיטרפ .בל תרוצב תיצמו חוליג
 ¬שייב ■דתיה אל תינסיטרכה .ולא ןיעמ תוביסנב ןורכזב
 'יסיטרכל הרומתב םירבדה ינש תא החקל איה .תינ
 דע רבעמ־סיטרכ ונל הנתנ תאז לכב לבא ,העיסנ
 תיכוכזה־תיב לא ונעגה יצחו שש העשב .דובילודל
 התיה העשה .יקסבונאמיש רוסיפורפ ררוגתה ובש•
 ונטלחה ףוס ףוס .תוגרדמה לע אופיא ונבשי ,תמדקומ

 .ןהב תולעל
 םוי ןכש .הרושכ היה לוכה אל ןאכ םג לבא
 לש ונתח רחא שופיח וכרע העש התואב ןכל םדוק
 תעונת םע הלועפ־ףותישב היה דושה רשא ,רוסיפורפה
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 ׳ותוא רוסאל ואב םעפהש ובשוחב ׳רוסיפורפה .תרתחמה
 היה לערהש ׳לזמה הברמל ,רבתסנ ךא .ילאקנאיצ עלב

 •..לעפ אלו רבכ לקלוקמ

 המחלמה רחאל קסנולפמ תועומש

 ¬סהה תפוקת ,השדח הפוקת ונלצא הליחתה התע

 רחא גוסמ תויווח השודג הפוקת ,יראה דצב תורתת
 אל הפוקת וז .דתיה .קסנולפבש ולא רשאמ ירמגל
 תאז לכב ונל הרשפיא איה לבא ׳תיגארט תוחפ
 ¬למב הארונ המחלמ התוא רחאל דע םייחב ראשיהל

 .תומח

 עדונ ,המחלמה רחאל קסנולפל םעפ דוע ונעסנשמ
 ידוהיה רטושה לע ,ולצינש םיבר םישנא יפמ ונל
 והונרכה רשאו ןייטשנרוב היה ומשש קסנולפ וטיגמ
 ןייטשנרוב ותוא עלקנ ץיבשואב יכ ,ורפיס םה .בטיה

 תוצובק .םיזאגה־יאתמ תויווגה תאצוהב הקסעש הצובקל
 ,המ ןמז רובעכ ללכ ךרדב םילסחמ םינמרגה ויה ולא

 -יהה תוירזכאה־ישעמל םייח םידע וראשיי אל ןעמל

 ץיבשוא יריסאל העודי התיה וז הדבוע .םייטסירלט
 .הנחמב דרמ עצבל ורמאו ,ונגראתה םה ךכ םוש לעו

 .ןייטשנרוב היה דרמ ותוא לש םינגראמה דחא ןכאו
 תא יתעמש ןכש ,יל םיעודי םניא םיקייודמ םיטרפ

 וטלמנ םיבר יכ ,יל רפוס לבא ,ינש ילכמ רופיסה
 הלא .וגרהנ םירחאו ולצינ םידחא ,המוחל רבעמ זא

 .ךכ לע ונל ורפיס םייחב וראשנש

 .רעצה הברמל ,גרהנ ומצע ןייטשנרוב

 לע םימיענ ךכ לכ אל םירבד ורפיס תאז תמועל
 םירירש לעב ריעצ ,ןוירב ,ןולגע הז היה .ןאמניילק
 ,ונל.ורפיסש יפכ ,שמיש ץיבשואב .הרגתל ןוכנ דימתו
 תאש ןבומ .םיללמואה םיריסאה תא הכיהו ופאק רותב

 .המחלמה רחאל קר ונעמש הלאה םירבדה

 .1960 ראורבפ ,ביבא־לת
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 קינטולב םהרבא

 האושה ימיב (טאטשיינ) וטסאימ־הבונ
 דילש זוע־הוונב םויכ .(קארפו׳צ תיבל) הרובדו הירא ןב .24.11.19ו6־ב וטסאימ־הבונב דלונ קינטולב םהרבא

 .הוקת חתפ

 .1939 רבמטפסב 9־ב לח וטסאימדזבונ שוביכ

 ימיב תידוהיה היסולכואה לע רבעש המ לע םיטרפ
 יתמשר םהמ קלח .ןלהל ףיסוא דוע ינמרגה שוביכה
 ,תומילש וזיא הווהיש והשמ רוסמל לדתשאו ותעשב
 בתכה לע יתילעהש םיטרפה תא םילשאש ידי־לע

 .ינורכזב ורמתשנש ,םירחא םיטרפב
 רשפא דוע ,1939 תנשב ונייהד ,הנושארה הפוקתב
 .טנמנרבוג לארנגה יחטש לא רודחל והשכיא היה
 ןיבל ךיירה יחטש ןיב לובגה־תנחת התיה בומוטוח
 .תודועתה תקידב תכרענ .דתיה םש .טנמנרבוג־לארנגה

 תייצח ידי־לע םג םירבוע ויה םישנא הברה
 לע רבעמה תעב .לגרב ,רהנה אופקב ,ףרוחב בראנה
 ,םילטלטמ הזיא תחקל םהה םימיב היה רשפא חרקה

 .ומע תאשל םדאה תלוכיב היהש לככ
 ימי תישארב רבכ ולביק וטסאימ הבונ יבשות
 .ינמרגה ךיירה תמתוחב תורייוצמ תודועת שוביכה
 בוהזה ןיידע היה גוהנה עבטמה הנושארה הפוקתב
 ימשר חופיס .ינמרגה קראמה םג גהנוה לבא ,ינלופה
 •(׳עמה — ?) 1940 תנש יהלשב זרכוה ךיירה לא

 .וטיגה ךותב םידוהיה ואלכנ םג זא
 רבעשל ןילופ יקלח ראש םע םיבתכמ־יפוליח
 ידיב הרמתשנש היולגה ןמ .ידמל רידס חרואב ולהנתה
 ¬כנש םיחטשל םג בותכל היה רשפאש חכוויהל ןתינ

 ־תוריש לש ותוניקת לע .תוצעומה־תירב ידיב ושב
 ינמרג לובש ,ידיבש היולגה לע תמתוחה הארמ ראודה
 החלשנ וז היולג ."ךייר סשטיוד" תבותכו הילע עבטומ
 תאזה תמתוחה דילו 1940 ינויב 1־ב וטסאימ הבוגמ
 .1940 ינויב 15 םוימ קוטסילאיב־ראוד לש תמתוח היוצמ

 ושמתשהש תוארל םג רשפא חלושה תבותכ יפל
 םצעמ .הינמרג ,קסנולפ תפנ ,וטסאימ הבונ :םשב זא
 תלבק לש םירקמ ויהש ,רבתסמ היולגה לש הנכות
 ,תרחא היולג ןכש ,רתוי דוע הלודג תוריהמב ראוד

 העיגה ,קוטסילאיבמ החלשנש ,1940 יאמב 20־ה ןמ
 העבש רובעכ ונייהד ,יאמב 27־ב רבכ וטסאימ הבונל

 .דבלב םימי
 היולגב .השראוומ הדלג םג אוה ןיינעמ ךמסימ
 החלשנ איהו טנמנרבוג לארנגה לש לוב עבטומ וז
 ,ואנכיצ זוחמ ,ןנהלפ תפנ ,טדאטש־יונ :תבותכה יפל

 תקייודמ תבותכ ןייצל אלב — !גנולייטבאנדוי ריפ
 .ןעומה לש רתוי

 םידוהיה דגנ תונושאר תושיגנ

 ךלהל םידוהיה לע היה רוסא םינמרגה תדוקפ יפל
 םג םסרופ ךכ רחא ,הזכרמב דוחייב ,ריעה תובוחרב

 .תוכרדימה לע ךלהל רוסיא
 היה בייח ,וכרדב ושגופ היה ידוהיש ינמרג לכ

 .עבוכה תא ריסהלו וינפל תווחתשהל ידוהיה
 םיקלח שוטנל םמצע םידוהידו וליחתה הליחתב
 .דחא םוקמב רתויו רתוי זכרתהלו ריעה לש םימייוסמ
 ףוסבלו .וטיגה ימוחת ןומיס אב 1940 תנש יהלשב

 .הרומגה ותריגס —
 םע דבב דב רתוי וא תוחפ ולח הלא םירבד

 .ךיירה ימוחת לא וללה םיחטשה חופיס
 רוביצל זמרל ידכ וב היהש ,תוערואמה דחא הנהו
 לולע המ ,שדחה ןוטלשה ידימ ול יופצ המ ידוהיה

 .םייתסהל םירבדה םילולע דציכו ולרוגב תולעל

 1939 תנשב םירופיכה םוי

 לח הינשה םלועה תמחלמב ןושארה רופיכה־םוי
 חתפ רלטיהש רחאל םימי 23 ,1939 רבמטפסב 23־ב
 הבונ שוביכ רחאל םוי 16 ,ןילופ דגנ המחלמב
 ¬תה םידוהיה ,טקש ררש ריעב .םינמרגה ידיב וטסאימ

 .ןידה־םויל וננוכ
 םינמרגה ורדח םתופיכה־םויל המדקש תבשב
 ,וררג הרותה־ירפס תאו םרה וב וכרע ,תסנכה־תיבל
 קושה־רכיכ לא ריעה תוצוח ינפ־לע ,םיחותפ םהשכ
 .םותיצהו ןיזנב םהילע וכפש ,לבז תמירע לע םוכילשהו

 ¬חמב החמש בורב לכתסהו דמע ינלופה ףוספסאהו

 .ביהרמה הז
 בורבו םידוהיה ואצי ,תבשב ׳א םויב ,תרחמל
 תתאש תא םהידיב ופסא ,םיאור ןיעמ רתסהב ,תוריהז
 רפאה תא ורבקו םיריסבו םהיסיכב והוריתסה ,רפאה

 .תוהיה תירבקה־תיבב שודקה
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 ¬חממ תאצל םידוהיה וליחתה ׳טקש ררתשנשמ

 ,םשפנב ומיד םה .םיניקת םייחל בושל וסינו םהיאוב

 ־םוי אב הנהו .םהירוחאמ רבכ איה הערה לכ יכ
 .יפוס חרואב םעפהו ,ולאה תוילשאה תא רזיפו םירופיכה

 ךותמ וליאכ ,םיננע םיסוכמ םימשה ויה רקובב
 .תובצעה תשוחת

 םידוהי המכ וסנכתה קלוי׳צוק קחצי לש ותיבב
 תארקל תונכה ושענ םיתבב .םיליהת ורמאו םינקז

 .םירופיכה־םוי תליפת

 וברקתהש תוינוכמ לש רוטריט עמשנ םואתפ
 .יאשראווה בוחרל ןוויכב הקסבונאכי׳צ בוחר דצמ ואבו

 רתתסמ יתדמע .השראו בוחר תליחתב ורצענ ןה
 ¬וכמה רפסימ תא יתינמו ןולחה דילש ןוליו ירוחאמ

 תוכורע ןהשכ ׳תורחאה הירחא ,הרצענ הנושארה .תוינ
 .תסנכה־תיב בוחרל דע ךשמנ הז רות .תוישילשב

 .הפאווטפולה ילייח ץופקל וליחתה תוינוכמה ךותמ

 רמוכה־תיב ןיינבמ ועיגה ופאטסגה ישנא המכ
 םידמענ םה .ופאטסגה דרשמ וב ןכתשה התעש ,רבעשל
 הדעסימה התע התיה םש ;רצלאב לש חזרמה־תיב דיל
 םיחרזא ,םינמרג תאצל וליחתה םשמ םג .תינמרגה
 םילייחה ידקפמ םישגינ םהילאש ,יתיאר הנהו .םילייחו
 .והשמ םהילא םירבדמו םהירבח םירזוח עגר רובעכו

 .עגר ינפל ולביקש תוארוהה תא םהל ורסמ יאדו

 ,םהל הפצמה לע רבד ועדי אלש ,םידוהיה ולאו

 אצויה ,יחא תא ינא האור .םהיתורצחמ תאצל ולחה
 :וגאשו םינמרגה ונפ םיברקתמה םידוהיה לא .ותיבמ

 טובחל וליחתה דיימו (!הלעמל םיידי) "!דוה הדנה"
 םוליטה ףוסבלש דע ,םהב טועבל ,םיבורהדוותקב םהב

 .חזרמהדויב דיל הדמעש הצובקה ידיל

 תוללעתהו חצר ,ןברוחו סרה

 ,ריעה לע םיצאנה םידדושה תואמ המכ וטשפ םייתניב

 .תיב םוש לע חוספל אלב ,ביבסמ הפקוה ןכל םדוקש

 הבושת ועמששמו ,(?ידוהי) "?הדוי" :םילאוש ויה םה
 ורבש ,תיבב ואצמש המ לכ דימשהל וליחתה ,תיבויח
 ,םיטיהר וסרהו הטימה־ילכ ומרפ ,תוארמו תויכוכז

 לש רחא קלח .דבלב תוברוח םהירוחאמ וריתוהש דע
 ¬ענהו םישנה תא חצר תוכמ תוכהל וליחתה םיסגלקה

 .םידליה תא םג ףוסבל ׳תור

 ןוויכב וכילוה דציכ יתיאר ילש אובחמה־םוקממ
 יפלכ תומרומ םהידיש םידוהי ינומה חזרמהדויבל

 םידוהיה ופקוה םש .קושה-רכיכ היה ןוויכהו ,הלעמ
 -יתובקע לע ורזח ׳םואיבה רשא הלאו ,הירי־תונוכמ

 .םירחא םידוהי תאבה םשל םה

 ןמדירפ ׳ונלש ןכשה .ויה אל ןיידע תיבב ונלצא
 תא דימעהל םהל יתרזע .גגה־תיילעב ורתתסה ,יבאו
 םייתניב .הלעמל םהירחא והולעה ךכ־רחא רשא ,םלוסה
 םידוהיה הלא ויה .רצחה ןמ הקעצ ינזואל העיגה
 טלמיהל וליחתה רשא קלוי׳צוק תיבבש ןיינמה ןמ

 .רתתסהלו םשפנ לע

 ,םיעבש ןבכ ידוהי ,קארטאיו ,תיב ותוא לעב

 םשמו ,םייתומוקה ןב ותיב לש גגה־תיילעב רתתסה
 ¬לטמ רורצ הזיא ךילשהכ ותוא םכילשהב ,והודירוה

 ,תוצוצר ויניששכ הפצירה לע לטומ היה שישיה •םילט

 .םד תתוש ולוכ

 ףלוו םהרבא ץצורתה וידיב ותילט תא וקיזחהב
 השיגפמ ענמיהל ותוצרב .62 ןב םדא ,הפוא ,ןמצלוה
 וחיגשה םה לבא .רצחה ךרד ץר אוה "םיחרוא״ה םע
 תויריב וחתפ ונלש תיבה ףגא דיל םדמועבו וב
 ךות האלה ץר אוה ךא ,ןמצלוהב עגפ רודכ .ורבעל

 תא ינמרג לייח ול םסח הנה ךא .תוקעז יעימשה ידכ
 םד תתוש .והזח ךותל רשי הבור־תקב טבחו ךרדח
 תפסותל ול םירבוש םיחצורהו ץראה לע לפנ אוה ולוכ
 ססובתמ אוהשכ ,לטומ היה ךכו .וילגרו וידי תא
 תולתופמ וילגרו וידיו ,רגינה ומד לש תילולשב

 .תורובשו

 ,ימא תא ואצמ תיבב .ונתיב לא םיצרופ םה התע

 רמואו הריפתהדוונוכמ דיל בבותסמ יחא .יתואו יתוחא
 לצא םילאוש ,ותוא םיקדוב םה .ירצונ אוה יכ ,םהל
 אבה לכמ םידדוש .רשאמ — הלהו ,ותוהזל יוג ןכש
 ונתוא םיפרצמ םה הלעמ יפלכ תומרומ ובידישכו ,דיל

 .תומולהמ ידכ ךות םיפדרנה ראש לא

 -כוה לבא ׳הפלעתה רשא ימא לא ץורל יתשקיב

 הנושאר העונת יתישעשמ .ימוקמב ראשיהל יתחר
 הרירב יל התיה אל .םיינמרג םיבור תורשע ילא ונווכ

 .דומעל יתחרכוהו

 הנהו .ריעה ןוויכמ תופסונ תוירי ועמשנ םייתניב
 ,םינומש ןבכ שישי ידוהי ,רלימ לשרה תא יכ ,יל עדונ

 וב וחצר ,הטימה ךותב ותילטב ללפתמ והואצמש
 .וילע םיטיהרה תא וכפהו םוקמב

 ,קי׳צנאבולאמ דוד תא םיכילומש האורו ינא טיבמ

 הז 75 ןב שישי .ותכל ידכ ךות ותוא םיכמ םהשכ
 ידוהי ותוא ׳היריב ןיצק תגירהב םהידי־לע םשאומ
 היריב םימישאמ ,ודיב הבור קיזחה אל ודועמ רשא

 .ינמרג ןיצקב

 לא וררג ,דבלב םינותחתב היה שובלש ,ונתח תא
 ברה תא םינמרג ינש םיכילומ הנהו .קושה־רכיכ
 ותוא םיקיזחמ םידחא םינמרגשכ ׳קשירק בייל שרה
 .ףרה ילב ותוא םיכמו םיכלוה םירחאו ויתועורז תחת

 םיהולאל ללפתה ,המימשה תואושנ ויניעו תולשוכ וילגר
 .םירבדו רמוא ילב
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 .םייברגהו םיילענה תא ריסהל הדוקפ תעמשנ
 .לעופל תאצומ הדוקפה

 .םימשה ןמ ךתינ םשגו

 .,דיריל םינכומ םיבורה לכ

 ...םידדושו םינהנ — םיטיכמ םינלופה

 ¬מוא לוכה — ״!לארשי עמש״ :לודג לוק עמשנ

 דימתש ,יקסלוקאפ ,ינלופה ריעה שאר עיגמ .יודיו םיר
 ךויחשכ ,הזחמב לכתסמ אוהו םידוהיהמ ףסכ הוול היה

 .וינפ לע ךוסנ יטסאקראס
 ךותמ תלכתסמ תינלופה היסולכואה ראש םג

 .היולג האנה

 .לרוגה ונל איבי המ ,םיניתממ ונחנא םייתניב
 םישנל םיחינמ העש יצחכ לש תויוצעייתה רחאל
 תיבה־ילכ לכ תא תואצומ ןה םשש ,התיבה בושל
 ¬מדזהה תא םינלופה ולצינ םייתניב .םיצוצרו םירובש

 קלח ולטנו .דיל אבה לכמ םידוהיה יתבמ ודדשו תונ
 דעו ףוספסאהו םייביטימירפה םישנאה ןמל ,לוכה ךכב
 ¬כיאל ורסמ דוע ,ךכב יד אל םאו .םידבוכמה םיחרזאל

 םהיתולגעב ואב וללהו ׳הביבסבש םהל םיברוקמה םיר
 .הזיב םאלמל ידכ םיקש םע

 ושפיח םישנה .ושוכרל זא גאד אל ידוהי םוש לבא
 המ תוארלו ץיצהל ולכוי ודעבש ,ריקב קדס הזיא קר

 .ןהילעבב השענ
 וויצ ףוסבלש דע ,ףרה ילב םייתניב וכיה ונתוא
 הנלי׳צשוק בוחר ךרד ונוכילוהו תושלשב בצייתהל ונילע
 םישוכמ ונל ונתינ םש .רמוכה־תיב ינפלש רכיכה לא
 -תיבמ לחהש ,בונאכי׳צ שיבכ לא ונצרוהו םיתאו

 ,ץצח לש תומירע םש תורוזפ ויה ירצונה תורבקה
 םידוהי גוז וא ידוהי לכ .םישיבכה ןוקיתל ודעונש
 תובר םינש הזמש ,ולאה םינבאה תא תוקנל ווטצנ
 לכ ךילשהל ךירצ היה וקונש רחאלו ׳םיבשע ולעה
 ךרואל .תורשי תומירעב רדסלו הלעתה ךותל דוחל ןבא
 לש קחרמב ,םינבא תמירע !לכ דיל ובצוה רטמוליק
 די לעו .םיינש וא דחא ידוהי ,וזמ וז םירטמ הרשע
 החיה ותמישמ לכש ,יצאנ לייח םג דמע המירע לכ

 .םידוהיה תא תוכהל
 םיסונא םידוהיהו תוינמרג תוינוכמ יתש ועיגה
 .הצרא םייפא םימעפ שולש םהינפל תווחתשהל ויה

 םיהובגו םיקזח םירבג ינש .ידיל הרצענ תוינוכמה תחא
 ־קאו םהיתועורז לע סרק־יבלצ ,םירוחש םידמ ישובל

 לפטנ םהמ דחא .תוינוכמה ןמ ואצי ,םהידיב םיחד
 ,וילא וכשמ ,(ב״הראב התע) ףרודסריאמ רזעלא לא
 - ןורחאה הז תא .ויחא לע ךכ רחאו ומשל ולאש

 .ומע חקל אוה — ףסוי תא
 בא ,יול והילדג תא ומע חקל ינשה ס״סה־שיא

 ¬לי העבראל בא .ןרטש ףסוי המלש תא ,םידלי ינשל

 דחא דליל בא היהש קי׳צנאבולאמ דוד לש ונתח ,םיד
 ,םידלי ינשל בא ,(שינסשפ) ץינשרפ לקנרפ לאומש תאו

 .וטסאימ הבונב ותחפשמ לא אב רשא

 .ריעה לא וחקלו תוינוכמל ולעה הלא לכ תא
 .הזה הרקמה תא ואר םירופס םישנא קר

 ¬באה תמירע תא קי׳צנאבולאמ לדוי רמג םייתניב

 םינמרגהו ,הינש המירעל ץורל חרכוהו ולש םינ
 םירקודו ותוא םיגישמ ףוסבלו ,תומולהמב ותוא םיצירמ
 ,האלה ץורל אוה סונא ךא ,םד תתוש אוה .וזוכעב ןודיכב

 הנפ לייחה רשאכ .הדובעב ךישמהל אוה תרכומ וליפא
 םסחו ותנתוכמ דב תכיתח לדוי ערק ,עגרל ול ךלהו

 .םדה םרז תא

 םתוא .ךרד התוא רובעל יתחרכוה .ירות םג עיגה
 ףודר יתויהב ,תוריהמב יתצר םירטמ תואמ המכ
 .םהינודיכב ירחא ופדר םינמרגה םילייחה ירהש ,דחפ

 .םלש יתאצי ךכו םתוסח תחת ינולביק םירחאה םילייחה

 םיעוצפו םיכומ םישישי השולש

 דוע םילגוסמ ויה אלש ,םישישי םידוהי השולש
 םינמרגה םוכילשה םיילגרב .שיבכב ולפנ ,הדובע םושל
 .ופלעתה םה .םהישאר לע םהילגרב וסמרו הלעתה ךותל

 לע ונעדי אל ,שיבכב םויה לכ םיקוסע ונתויהב
 שיא הגה איצוהל אלב ׳ןמזה לכ ונדבע .ריעב שחרתמה

 .והער לא

 .הכישחה הדרי ישילשה רטמוליקה לא ונעגהשמ

 ¬לש :הרצק הדוקפ הלפנ ׳תורושב ונודימעה םילייחה

 לבא ,קזבה תוריהמב הדוקפה תא ונעציב ןבאו !תוש
 םישנא השיש .שארב תוטבחמ ונענמנ אל אליממ
 הלא תא תאשל הדוקפ ונלביק ,םהיניב ינאו ,םיריעצ
 ונייה ונמצע ונחנא .םהיתבל תולעתה ךותל ולפוהש
 ,ךרפ־תדובע לש הזכ םוי רחאל ידמל םיפייע רבכ

 בגה לע רורגל ונייה םיסונא םיינש םיינשב לבא
 והשכיא ונחלצה ישונא־לע ץמאמב ,םיללמואה ןמ דחא
 אלש ידכ ,םירחאה תובקעב ונלש אשמה םע תכלל

 .תוומ שנועב שנעינ םה אלו ונחנא

 לכ .היסנכה רכיכ לא ונעגה ברעב עבש העשב
 הדובעה ירישכמ תא המירע לע םישל היה בייה דחא

 .תומולהמ המכ בוש ונגפס החרט־רכשכו ולש

 וליחתה רשא ,"םינפה־יאושנ" ואצי רמוכה־תיבמ
 םהיניב ,ריעה־יבוטמ םירשע ורחב םה .תוערפ תכירעב
 -תיב לא רמשמ תחת םואיבה ,אתמד ברה תא םג

 םילימרת םהל ונתינ .רצחב רידב םואלכ םשו רמוכה
 ,היתשל ןיכפוש־ימ לש ילדו טפנ ייוור םימינצ םע
 וב הריי ,תחא הלמ וליפא עימשיש ימ :םויא ךות

 .םוקמב

 02* קסנולפ רפס
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 הכורע-ינכ םירשעו םיללח השמח

 הזחמ ךרענ םשו רכיכה לא וצירה םירחאה תא
 זירכה דחא ינמרג .םיקרועב םדה תא איפקהש ,ףסונ
 תחא העשב ורונ םידוהי השימח" :בתכה ןמ וארוקב
 ולאו ׳ינמרג ןיצק וגרה םידוהיש םוש לע םיירהצב
 ובצייתי אל םא .הבורע־ינבכ וחקלנ םידוהי םירשע
 הלא םירשע םג ואצוי ׳הדובעל םויה תרחמל םידוהיה
 אל תחא החנא וליפא ׳םימולהב ונדמע ונלוכ ."גרוהל

 .שיא לש והזחמ הצרפ

 קר ,וניתבב אצמיהל ונכרצוה תוקד יתש רובעכ
 רודכ לבקי רגפיש ימו ,רזפתהל ידכ ונל ןתינ הז ןמז

 .בגב

 ידכ ׳והער ינפ־לע■ שיא וצר ׳םמוקממ וצרפ לוכה
 היה רבכ ןכש ׳תחא הרקי הינש וליפא דבאל אלש
 םינמרגהש ,רובד־יבונו קסוטלופמ ,ץינשרפמ עודי

 .ןומהב וריו "םרובידב ודמע"
 םהינכש דיב וחקלנ ופלעתהש םידוהיה תשולש
 .שיבכה לע תוררגנ םיילגרהשכ םהירחא םוכשמ רשא
 ־רקה רפסימ תא רתוי דוע לידגהל ךרוצ היה אל ירהש
 אל רעצה הברמל .רופיכ־םוי ותואב ולפנש תונב
 םימי המכ רובעכ ןכש ׳וללה םיצמאמה לכ וליעוה

 .אליממ םשפנ תא הלא םיללמוא וחפנ
 התכב איה .התכיחו הסינכב ימא הדמע ונתיבב

 םויב יכ הרפיס איה .יתוא התוארב החמש בורמ
 לא וחקלנש הלא לכ תאש ׳העומש םירגה וציפה

 .היריב וחצרי ריעל ץוחמ
 יחא ,יבא .םיחירבה לכ לע תלדה תא ונרגס
 ,הכשחב .תמאה םלועמ יתבש וליאכ ,ינולביק יתוחאו
 ינבל יתרפיס ׳תונולחה לע םירוגס ויה תונוליווהשכ
 ¬תהל יתצעי יבאל .םוי ותוא תוערואמ לע יתחפשמ

 .קושה רכיכב םויה תרחמל בציי
 םיעבש ונייה ונלוכ .הטימב יתבכשו יתצחרתה
 .הליכאל ןובאית שח אל שיאו םוי ותוא תוערואממ
 הביקה הביגה ׳והשמ לוכאל יתיסינ רשאכ ,תרחמל םג
 המ לכ תא הריזחהו םדוקה םויה לש תויווחה לע

 .יתלכאש
 םג ואב ;קושה־רביכב םידוהיה ובצייתה רקובב
 .תורושב ודמענ לוכה .ורתתסה םדוקה םויב רשא הלא
 הצרא םייפא ונלוכ וניווחתשה ,םינמרגה ועיגהשמ
 .(בוט רקוב) "ןגרומ ןטוג" :לוקב ונרמאו םהינפל
 ואבש ,םישנה .תוכמו יטסאקראס קוחצ אב הבושתב

 .תוכמב התיבה ושרוג ,םילוחה רודחיש תא שקבל
 םידוהיה םירשע ורחבנ ,םיחכונה ןיינמ רחאל
 .קושה תובוחר אוטאיט םשל רתויב םינפה־יאושנ
 ינמרג .םידוהיה לע קקרו ינלופ הזיא רבע םוקמב

 .ודיב קורה תא םירהל ידוהיה לע הוויצ

 םיחצרנה תשמחל םיחא־רכק םירופ ונא

 םינלופהו םידוהיב וללעתה ולוכ םויה לכ ךשמב
 ,רמוכה־תיב ינפל הרושב וכרע ראשה תא .וקחצו ודמע
 תוכמ יווילב לומתאמ הדובעה־ירישכמ םהל ונתינ בוש
 ךכו .הריש ךות דועצל התווטצנ הריישה .רופס־ןיאל
 לכעל וקיפסה םרט רשא םישנא לש הכולהת הכלה

 רבכ םינכומ ויהו םדוקה םויה לש תוערואמה תא
 ןוויכב ונתוא וכילוה .םיפסונ םיירזכא תוללעתה־ישעמל
 ,ונתוא ואר םיחצרנה לש םהישנ .םיחצרנה תשמחל

 .ושרוג ןה לבא ,ונילא ברקתהל ושקיב
 .ארונו םויא בצמב םילטומ ויה םיחצרנה תשמח
 הזחמב הפקשנ ןכש .םירמסמב עוטנכ ימוקמב יתדמע

 .ונלש םעה לש הלוכ הידגארטה לכ הזה
 ינשה לצא ,והזח לע ודי תא יקיזחה םהמ דחא
 דחא לצא ,ויניעמ ישילשה לצא ,ונזואמ םדה רגינ

 .םמדב וססובתה םלוכ .בלה ןמ ,ןטבה ןמ ,ויעדצמ
 ,הרשע ונאצי ?םרבוקל הצור ימ :הלאשה הלפנ

 .השימח קר ורחבנ םהיניבמש
 ־ידהשמ .םיחא־רבק הרכנ ,ולפנ ובש םוקמב וב
 תורובש ויה םהיתומצעש יתשגרה ,םיללחה תא יתומ

 .םהב ורי םרטב ורבשנ הארנכ —
 .םתוא ונרבק

 לא הכלהש הרובחה לא ףרטצהל ונכרצוה התע
 םויב ומכ הדובעה הליחתה בושו .ריעה ירוחאמ
 ינמרג האר םואתפ .שיבכה די־לעש ץצחב ,םדוקה
 דחא לש וסיכ ךותמ תצמח קובקב לש ראווצ
 םידוהיל המ ? םימ ? הז המ״ :גאש אוה .םידוהיה
 .םינבאה לע ותוא קרזו קובקבה תא לטנ ,"!םימלו
 בושו םייוניעו תוכמ בושו ונירוחאמ הדובע םוי בושו

 .תוקד יתש ךות םש רתתסהלו התיבה ץורל ךירצ

 הביבסכש תואטיגה לוסיח

 םע התנמ וטסאימ־הבונב תידוהיה היסולכואה
 ךשמב .ךרעל שפנ 700 הינשה םלועה תמחלמ ץורפ
 ולגוהש ,תופסונ שפנ 750־ב הלדג איה שדוח 14
 ואבש םייתאמו ףלאכ דועבו ןיבורדמ וטסאימ־הבונל
 וצרוה ,םד־יבזו םיכומ ,םיפחי ,םימוריע .בונאכי׳צמ
 ואצמנ םשו ׳וטסאימ־הבונ לא הלא םיללמוא םישגא
 לש םויאב רשא ,תיטמרה רוגס וטיגב 1940 זאמ
 ןכ םא אלא ,ובזועל םהילע היה רוסא תוומ שנוע
 רשאכ וא ,תדחוימ רבעמ־תדועת וזיא והשימל התיה

 .תוצובק־תוצובקב הדובעל םיכלוה ויה
 ,תוינמרגה תוארוהה לכל םידוהיה ועמשנ וליא
 -יכרצמ אופיא םיחירבמ ויה .בערב םיעווג ויהש יאדו
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 ,רעשל יאלמ אוהש הזיא םמצעל רומשל וסינו ׳ןוזמ
 -דרוהש

 ץוחמ ידוהי הזיא אצמ ינמרגש הרק םעפ אלו
 יוושב המדא־יחופת ץמוק ומע אשונ אוהשכ וטיגל
 האמ ול םלשל ינמרגה שרד סנקכ .דחא קראמ לש
 ,ודצמ בל־בחור לש הווחמ רבכ היה הזו .םיקראמ
 .ותימהלו ידוהיב תוריל היה ךירצ קוחה יפ לע ירהש
 .ןמוזמב ףסכ וסיכל לשלשל ףידעה ינמרג לכ םלואו

 .םיחיכשה םישעמה ןמ היה הזו

 טישוהל היה סונא ,והשמ לוכאל ותוצרב ,ןכסימה
 ויה תלוכיה־ילעבו .חירבהל היה סונא ׳רכיאה לא די
 ,םיחירבמה דעב שפנ־רפוכ םיקראמ תואמ םימלשמ
 ויה אל אליממש ,םיפסונ םדאדוונברק עונמל ידכ

 .םירסח

 טארנדויה

 ונגסו ןמדירפ המלש היה טארנדויה שאר־בשוי
 דחי ץיבשואל וכלה םהינש .רבורבמוד לשנא היה

 .ופסינ םשו קסנולפמ חולשמה םע
 אוה .רחוס המחלמה ינפל היה םהיניבמ ןושארה
 הז היה .לולה תרצותבו תובנרא לש תורועב רחס

 .זירזו ימומרע םדא
 שקיב ׳רתויב םכח אל ,ועוצקממ טייח ,ינשה

 .המחלמה ימיב הרייראק תושעל

 לשנא .וטיגב ותוגהנתהב ישונא רתוי היה ןמדירפ
 ,ףסכ שרד שיא לכמ .הדימה שוח תא ירמגל חפיק

 .בוט רתוי ומצעב רדתסהל ידכ ול היה שורדש

 ¬יפצה תא לצינ הז םדא יכ ,ריכזא אמגוד רותב
 ךותל םינכמ היהו ,וטיגב תררוש התיהש הארונה תופ
 ולכישמ םירייד רתוי םידוהיה ןמ קלח לש םהיתוריד
 ןבומכ םינכה אל ולש ותריד ךותלש דועב ,טולקל
 תא דחשל היה ךירצ םירייד תפסוה עונמל ידכ .שיא
 הלא םירבד השע אל םג אוה .ןמוזמ ףסכב לשנא

 לכ .יבמופבו לוכ יניעל ףסכ לבקמ היה ,תוידוסב
 ,םירבדה םתוא תא גישיש ,ךכל הנותנ התיה ותגאד

 .םולחל קר המחלמה ינפל היה לוכי םהילעש

 תידוהיה הרטשימה

 הבכרהב הדיחא התיה אל תידוהיה הרטשימה
 ללכ ךרדב .הווש אל התוגהנתה התיה םג ןכ לעו
 דחאה קלחה .םיקלח ינשמ תבכרומ הרטשימה ,דתיה
 ולדגש םישנא ,םוקמה יבשות םידוהימ בכרומ היה

 .ימוקמה ידוהיה רוביצה יקלח ראש םע דחי וכנחתנו
 ןכאו .םתוגהנתה לע תיבויח העפשה ,דתיה וז הדבועל
 תונכסה לע תועידי ונל םירסומ ללכ ךרדב ויה וללה
 .שארמ רבכ םהילע ועדי םהש ׳תואבו תושמשממה
 ,קלוי׳צוק לקנעי ,קארטאיו םהרבא ,לשמל ויה הלאכ

 .קוטשניב ראזאל

 וטסאימ־תבונל ועיגהש םישנא ויה ינשה קלחה
 וללה .םירחא תואטיגמ םיטילפ וא ,םירחא תומוקממ
 .םיימוקמה םידוהיה יבגל תוילאיול לע ורמש דימת אל

 .תדחוימ תונריע םירטושה וליג החרבהל סחיב
 ¬טושה תא דחשל ויה םיסונא ,םתלקלקב וספתנש הלא
 רשא ,טארנדויה תוארוה יפ־לע בגא תאזו ,םיר
 םשל ול היה ץוחנש ףסכה ןמ קלח גישה וז ךרדב

 .םינמרגה לש םהיתושירד יולימ

 .םוקמב םתונריע ,דתיה הרקמ לכב אל םלואו

 לצא .יתחפשמב עריאש ,הרקמ איבא המגדה םשל
 ־תיב .ויופירל הפורת ,דתיה הצוחנו דלי הלח יחא
 -תיב לא הריעה ץר יתא .וטיגב היה אל תחקרמ
 הרטשימה דקפמ ושגפ רזחש תעבו ,ינלופה תחקרמה

 .והכיהו גייווצנוארב

 ללגב גייווצנוארבמ קחרתהל זאמ וליתתה לוכה
 .ךכ לע קדטצהל הסינש רחאל וליפא ,הז והשעמ

 וטינהו תינמרגה הירמראדנא׳זה

 תינמרגה הירמראדנא׳זה ,דתיה אל וטיגה ךותל
 ,דיה ריעה שאר קר .דבלב תוקוחר םיתעל אלא האב
 רשא ידוהי לכ וטוש תופילצב דבכל ידכ ,וטיגב רקבמ

 .וכרדב לקתנ
 ,רעשה דיל רמשמה לע דמעש ׳ידוהיה רטושה
 תא ןתונ היה דיימ ,ברקתמה ריעה־שאר תא ותוארב
 .תובוחרה ןמ םימלענ םידוהיה ויה זא .םכסומה תואה

 וא בונאכי׳צמ ופאטסגה ישנא ויה םעפל םעפמ
 תא תוורל ידכ ,"םיחרוא־תעפוה״ל םיאב רובד־יבונמ
 היה יד .םישופיח ךורעלו תוכהל ,ידוהי םדל םנואמצ

 רבכו ,וטיגל ץוחמ ,ריעב אצמנ ופאטסגהש עידוהל
 רומשי .האמחה תויראש תא המדאב םינימטמ לוכה ויה

 וא רשב ׳הטיח חמק תצק םיאצומ ויה וליא ,לאה
 לע רבדל אלש ,םיבוט רתוי תצק םידגב ,םיציב
 ךשמש ,ןויתפ ןיעמ םליבשב ויה הלא לכ .ךרע־יצפח

 .לוזגלו דודשל קוחרמ םתוא

 םג וטיגה ןמ םהמע םילטונ ויה תובורק םיתעל
 איבהל םידוהיה םירטושה לע וויצש וא ,םדא־ןברק הזיא

 .הריעה םויה תרחמל םייוסמ םדא
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 ונכשמו הזה שדחה םייחה־חרואל ונלגרתה רבכ
 חרכומ ךכש ונייה םירובסכ .וטיגה ייח לש םלועב
 דחא לכ לע רזגנש ,הלערתה תעבוק .םימלועל תויהל
 .האלמתנ אל ןיידע 1942 תנש יהלשב המות דע התותשל

 רטלאו רטסיימכאוורבוא

 דחא םוי ראתל ידכ וב שיש החא עטק הנה
 דחאב אב רשא ,"רטלאו לש ומוי" הז היה .וטיגב
 תא תועובש השולש ךשמב אלמל ידכ 1942 ראורבפב

 .תינמרגה הירמראדנא׳זה דקפמ לש ומוקמ

 ררש ץוחב .רקובב• תבשב ישילש םוי הז היה"
 תויפאמה תובורא יתשמ ןשעה .חור אלל זע רוק
 ,תוגגה לע טשפתה ,םירוחש םידומעב לע לא אשינ

 ונשי ןיידע םיצעה .וירבא תא חותמל שקיב וליאכ
 .אופקהו רוחצה גלשה הטעמל תחתמ םתנש תא

 קר ,הנישב םיעוקש םישנאה ויה ןיידע וטיגב
 םיילדב םימ בואשל םיאצוי םהשכ וארנ םידדוב םישנא
 וצר םה .ןיכפוש־ימ לש םיילד קירהל וא ,םהידיבש
 ,שיא לע סח אל רוקהו .םהיליעמב םילברוכמ ,םיזופח

 םיחרפ תונולחה לע רייצ אוה .םוריע וא שובל
 .ףרוחה־תוכלמ תלבק תואל ,םיציצו

 .קוטשניב ראזאל רטושה דמוע וטיגה רעש דיל

 לע ,וינזא תא תוסכמה ,ועבוכבש תוינזואה ףא לע
 השוע אוהו ול רק ,תומחה תופפכהו ףרוחה ליעמ ףא
 הכמ ,עודיה תולמעתהה ליגרת תא םעפל םעפמ
 ,םילודג םייפגמ םילוענ וילגרל .וידדצ לע ויתועורזב

 אוה דלחמ ןכ־יפ־לע־ףאו .שק־תועלקמ דוע םיפוטעה
 וטבמ .םיאופקה וירבא תא םמחל ידכ ,רוזחו ךולה
 תובוחר לא וא ,קושה רכיכל ןוויכב ןמזה לכ הנפומ
 םא תופצל ידכ ,ול רשפאמ קפואהש הדימב ,םירחא
 םראדנא׳ז יכ ,חיגשה םואתפ .קפואב הארנ בייואה ןיא
 .תושדח םינפ האור אוה .וטיגל ןוויכב ברקתמ ינמרג

 .דקפמה לש ומוקמ אלממ והז ןכא יכ ןיבה

 םאה ,ומצעב לכ םדוק לכתסמ ידוהיה רטושה
 לכויש ידכ ,לעתשה ךכ רחא ,הרושכ לוכה ושובלב
 "ןגרומ ןטוג״ב "חרואה" תא לולצ לוקב דרבל

 .ינתייצה

 םיימעפ .אבו ברקתמה לש וינזואמ םלענ אל רבדה
 .ץנ לש טבמב ונברקב לכתסהו ומטוחב ול םלה

 רעשב הצירב סנכנ תוטיעב המכ דוע וב טעבש רחאל
 ןמ םד ותתושב ,החוורל וינפל וחתפ רטושה רשא

 .גפסש תוכמה

 ללוחתמה הזחמב וחיגשה ,בוחרב וצרש םידוהיה

 תא םריהזהב ,ורתתסה תוומ דחפ יזוחאו רעשה דיל
 .תברקתמה הנכסה ינפמ םכרדב םהל עלקנה לכ

 קפסל לכוי רשא בוחרב שיא שגפ אלש רחאמ
 ורעשל הצירב םראדנא׳זה סנכנ ,ובש םזידאסה רצי תא
 וז התיה .ןברק סופתל חילצה ובש ׳םיתבה דחא לש
 המואמ תעדל אלב רשא ,ןזור והילא ןולגעה תשא
 .ןיכפוש־ימ תרעק םע תאצל ידכ ,תלדה תא החתפ
 יאלטה הארנ אל וילעש ,תיב־קולחב התיה השובל

 .בוהצה

 איה ךא ,חרצו םראדנא׳זה הילע לפנתה דש ומכ
 המודב די־תנתמ הלביק איה .וירבד תא הניבה אל
 רפ ומכ םראדנא׳זה חרצ תחא הנועבו תעב .רטושל
 הב הריי הרי ןכ אל םאש ,םיקראמ 50 שרדו טוחש

 .הדגב לע בוהצ יאלט ןיאש לע

 םיהולאל הדות התיתב .הרירב לכ התיה אל
 תא הרהמ שיח השאה האיבה ׳םייחב הרתונש לע
 לכ ןהילע התכבשו התיבב ויהש תונורחאה תוטורפה
 םחלל הטורפ הל הרתונ אל ןכש ,ךכ רחא םויה
 ףסכה תא תוטיהלב ףטח םראדנא׳זה .םידליה ליבשב
 .הצוחה רהמ ץר םולכ הרק אל וליאכו וסיכב ותוא םשו

 ררג ישוקבש ,יולבו עורק ,ןקז ידוהי שגפ בוש
 ,ועבוכ לא תדעורה ודי תא םירה ידוהיה .וילגר תא

 תומדב ףרטה־תייח ינפל בשה ושאר תא תולגל ידכ
 רשי לגלגתהש ,הרידא הכ המולהמ גפס לבא ,םדא

 .הלעתה ךותל

 רובעל שקיב רשא ידוהיב ץנה חיגשה םייתניב
 .הבעה ולוקב ול ארק אוה .הריהמ הצירב בוחרה תא

 הציר ידכ ךות .הפוא ,יקסניבולג לבייל הז היה
 וילא לפטיהל לוכי ינמרגה ןיא .ידוהיה הווחתשה

 םינפמ םיאלט ול ויה ןכש ,ןולקה־תואב םגפ תמשאב
 לטומה ידוהיה ןעמל סנק אופיא שרוד אוה ;רוחאמו
 םינפמ יאלטה רסוח ןוועב םיקראמ 50 — הלעתב
 .וקנוחו ונורגב שישיה תא ספות אוה רבכו .רוחאמו
 לבייל ןתונ ,ץוחב ללמואה לש ונושל רבכ התארנשמ

 .שישיה ייח תא ליצמו .קראמ 50 ינמרגל

 :חרוצו ףסכה תא ינמרגה ףטוח ימומרע קוחצב

 ,שאר־בשויל אורקל רמוא רטושה ״? שאר־בשויה ןכיה״

 רחא .רעשל ןוויכב ךלשומ אוהו המולהמ גפוס לבא
 אורקל הדוקפ לבקמו הטיעבב יקסניבולג דבכתמ ךכ

 .טארנדויה שאר־בשויל

 ־גדויה שאר־בשוי ,ןמדירפ המלש עיפומ דיסכ רוויח
 שובל רבכ אוה .וטיגה רעש תבריקב ררוגתמה ,טאי
 אוה ךכ רחא ,קדסל דעבמ ץיצמ ,דחפמ דעורו ולוכ
 :ארוקו קוחרמ דוע תוקומע הווחתשמ ,הצוחה ת

 בוט רקוב) "!רטסיימכאוורבוא רעה ,ןגרומ ןטוג״
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 ,חצורה ינפ לע תיווע איה הבוגתה .(רמשמה־שאר ןודא

 התיה ידוהיה לש אטוחה ויפמ תאצויה הלמ לכ וליאכ
 .תונידעה וינזוא תא תמרוצ

 ־בשוי לא ךלוהו ברק אוה המויא החירצ ועימשהב
 .המולהמב ודבכל שקיב וליאכ ׳תוטשומ םיידיב שארה

 .דעומ דועב הדיצה ושאר תא הטיה המלשש אלא

 ,חילצה התע ןכאו וב טובחל תינשב הסנמ ינמרגה

 המלשו חרוצ אוה .הצורמ וניא תאז לכבו .עלקו הכיה
 ועיגה תונורחאה םילמה קר .וירבד תא ןיבמ וניא

 .ץע לע הלתיי רטושה םע דחיש ונייהד ,ותעדותל

 -תדימע שאר־בשויה דמוע ,ודיב ועבוכ ,תמכ רוויח

 ךישממ תאז תמועלו .תחא הלמ וליפא בישמ וניא .םוד
 יניעל ויפורגא תא ףחוד ןמזה לכו ויתוחירצב ינמרגה
 רובעכ ףסונ רוקיב וחיטבהבו ףייעתה ףוסבל .המלש
 רטושה דיל ורבועב .וטיגה רעשמ אצוי אוה ,המ ןמז
 ויתותפש תא האור ,ןוסכילב וילע טיבמ אוה ידוהיה
 דמוע ןכ־יפ־לע־ףא .ופאמ רגינה םדה תאו תובצה
 תלאוגמ הטחממ ודיב וקיזחהב ,םוד־תדימע רטושה

 .םדב
 ¬רה רבכ ,התיבה םראדנאדה ךלוה ומצעמ הצורמ

 •"הנשד תירחש־תפל חיוו

 ידוהי ביטאדפואוןר ,היפפ-תדובע

 םימיב ומכ .רקובב הנומש טעמכ רבכ איה העשה
 דחי תאצל ידכ םויה םג םידוהיה ופסאתנ םימדוקה

 .הדובעל
 הדובעל וטיגה ןמ םיאצוי שיא האממ הלעמל

 .רעשה דיל אוה תוסנכתהה םוקמ .ריעב

 יתנתמהו יתדמע ,בוחרב שחרתמה תא יתוארב
 םישנאה םידמוע התע .קחרתי ינמרגהש דע ,יאובחמב
 ,רטושה וא הפואה ,שאר-בשויה דיל תוצובק תוצובק

 .רפסימ םיעגר ינפל םהל עריאש המ לע םירפסמה

 'ישוע ,תורפות ,םיטייח ,הכאלמ־ילעב ןאכ וסנכתנ
 ־ואוקב םידבוע הלא לכ — ,םירלדנס ,םירפת ,םיעבוכ
 ־ואוק .וטיגה ימוחתל ץוחמ ומוקמש ,ידוהיה ביטארפ
 שורד אוה .םינמרגה תשירד יפל םקוה הז ביטארפ
 תודובעה .תוישיאה םהיתושירד תא קפסל ידכ םהל
 .ףסכ ןיא םניח התשענ םינמרגה אבצה־ישנא ןעמל

 'ירישכמ תא ,וטיגה קפסל ךרצוה םלגה־רמוח תא
 הנושארו שארב ;ביטארפואוקה ירבח וקפיס הדובעה

 .תונוכמה תא
 ודבלמ .קלוי׳צוק שרה היה — םיטייחה ןמוא־בר
 שרה ,קינטולב המלש ,יכונאו רב־ףלוו יחא ,יבא ויה
 ,קאלריצ עטנ ,רשאל שרה ,ורדפ ,ןזור הזור ,רקניפ

 דועו םינבל תרפות ,ןזור הבוט ,קארטאיו לארשי
 הכאלמ־ילעב דועו הלטיימ ,ןיבורדמ הלש תורזוע יתש

 .םידוהי
 הנומשב רשאמ רחואמ אל ,םלוכ ופסאתנש רחאל
 .םתדובעל רעשה דעב דחיב תאצל םהל ןתינ ,רקובב

 ויה אלא ,טאלו רזופמב םיכלוה ויה אל וטיגל ץוחמ
 .תושלשב םירדוסמ ,םיפופצ ,םיצר

 ,לעילבה םלענ ובש תויכב ףרה ילב וטיבה םעפה

 ־ארפואוקה ןיינב לא םעיגהב .בוש עיפוי אלש ששחמ
 .םונהיגה תא ורבע וליאכ ,החוורל ומשנ ,ביט

 ונספת ,ינא םג יתדבע הבש ,תוטייחה תנדסב
 אל אורק־אלה חרואהש ונששוחב ,םיאטאטמב דיימ
 הזיא םוקמ םושב אצמי אל ןעמלו .עיתפמב עיפוי
 ףוסבל .תונקדקדב לוכה תוקנל ונלחתה קבא ריגרג
 וניא ןיידע ינמרגה .םייתעש ופלח .הדובעל ונשגינ

 .ליגרכ ,תוחוקלה ואב תאז תמועל .עיפומ

 ביטארפואוקה תנדסל ץרופ רטלאו

 דעבמ ,שרח סנכנ דציכ יתחגשה אל יתדובע תעב
 .ומצעבו ודובכב רטלאו ,הער חור ומכ ,החותפה תלדל

 ־תפונתבו רותב םינושארה םיטייחה ינש לא שגינ אוה
 םישארה .םשארל לעמ םהיעבוכ תא ךילשה תחא די
 םידומצ ויהש ךכל תודוה קרו ךא םמוקמב וראשנ
 רדחל םראדנא׳זה ץרפ ךכ רחא .ראווצל הקזוחב
 תודוה רשא ,רחא טייחב עגפ ךלשוהש עבוכה .ינשה
 :תבייחמה הכרבה תא עימשהו ינמרגב חיגשה ךכל

 לבל םתזחא הדערו וריווחה לוכה (!ובישקה) !גנוטכא
 .הרכהה דוביאל םורגל תולולעה תוכמ וגפסי

 "בר ןכיה :רטלאו חרוצ וביבס לע ולכתסהב

 הטבח גפוס ,קלוי׳צוק לשרה וילא ברק 1 ןמואה
 םילאוגמה וידמ תא ינמרגה ול הארמ ךכ רחאו ומטוחב
 סבכל אופיא שי .ידוהיה רטושה ול השע הז .םדב
 רופתלו ינשה םדצ לע םכפוהל ,דיימ םידמה תא
 גישהל רשפא יא ינמרגה ןסחמב לבא .השדח הנטיב
 איה םש ירהש ,יאדו .ףיסומ אוה — תאזכ הנטיב
 .ותעד לע וליפא הלעמ אוה ןיא ומלשלש ,ףסכב הלוע

 תא רדסל רשפא ,ןתי אל םא .ןתי וטיגהש בטומ
 הרצה הברמל .דבלב דחא רודכב רהמ שיח ןיינעה
 עמשל .םויה דוע ,םוקמב וב הדובעה תא עצבל שי
 'תריטס האב ,רחמה דע עוציבה תא תוחדל השקבה

 גפס אל ףפוכתה לשרהש ךכל תודוהו תלצלצמ יחל
 .הינשה תא

 אצי ,םידמה תא ול איבהל הדוקפה תא וריאשהב
 הלע םיירהצה ינפל םויה תרחמל .הצוחה רטלאו

 .םהילעבל םידמה תא איבהל ילרוגב
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 ־ףא ,החוורל לוכה ומשנ רטלאו לש ותאצ רחאל
 םשור תמחמ ׳םימומה הכורא העש וראשנ דועש יפ־לע
 וליאכ ,םלענש רחאל ךא .ףרטה־תייח לש רוקיבה
 ,הדיצה וחנוה תודובעה לכ .לוכב השדח המשנ הסנכנ

 .הדוקפה־ןתונ לש ונוצר תא קיפהל ושקיב לוכהו

 .הנמזהה תא אלמל ידכ הלילה לכ לומעל היה ץוחנ

 דציכ ,תעדל ינרקס היה שארה־בשוי .המלש םנכנ
 ותווקת תא עיבמ אוה תאז םע דחי .רוקיבה רבע
 לש םירבדל קקדזי רשאכ רתוי חונ השעיי ינמרגהש
 ץוצמל רטלאו ליחתה עגר ותוא ןמל ,ןכאו .שממ
 תורשפא םוש תתל אלב ,הקולע ומכ וטיגה לש ומד תא
 ,םייעובשמ רתוי ראשנ היה וליא .והשמ חיוורהל

 ןמ איצוי אלש םוי היה אל .ןוילכל יופצ וטיגה היה
 םינבא דיל ׳םישיבכב םניח־תדובעל םישנא תואמ וטיגה
 וגשוהש המדאה־יחופת .םינמרגה םירכיאה לצא וא
 אל ,םידליהו םישנה ןעמל םירכיאה לצא םינונחתב
 םיחקלנ ויה ךרדבש םושמ ,וטיגה לא עיגהל ולכי
 םילעופה לצא ואצמנש םישבי םיפנע וליפא .םידדשנו
 תקסה ךרוצל םהב שמתשהל ושקיב רשא ׳םידוהיה
 וחקלנ ,םימ תצק תחתרהל וא רוקב םיאפוקה םיתבה

 .םהמ

 ,ורבח םוקמ תא אלימש תועובשה ינש ךשמב
 לכ דעב ומצעל לומגל רטלאו שקיב ,השפוחל אציש

 .ונלש וטיגב עובקה דקפמה חיוורהש םיחוורה

 תורעשה תזיזג

 עיפוה ,וטיגב ןושארה ורוקיב םוי ותואב דוע
 רחאל .תורענ יתש בוחרב שגפו תינשב םג רטלאו
 טארנדויל הרוה תחפטמ תחאה לש השאר לעמ ערקש
 .החרב הרענה .היתורעש תא זוזגל תידוהיה הרטשימלו

 היתורעש תא וזזג םשו חוכב טארנדויה לא הואיבה זא
 .הינשה האבוה הירחא .הנוכמב

 250 שרד ינמרגה .״םכסה ללכל״ ועיגה ףוסבל

 הוויצו ,קייודמה רפסימה תא רכוז יניא ׳םישנ 300 וא
 רפסימ ול קפסל היה ךירצ םוי םוי .ןהיתורעש תא זוזגל

 ,ךכב יד אל םאו .וזזגנ ןהישארש םישנ לש םייוסמ

 תא רקובב 10 וא 9 העשב םוי םוי קדוב אוה היה
 רטלאו .בוחרל וינפל ואבוהש שארה־תוחולג םישנה
 םוי םוי .ןוכנ אוה רפסימה םא ,ומצעב הנומ היה
 ,םכסוה וטיגב .תופסונ תוחלוגמ םישנ 40־30 ויה

 תורענה תא רעכל אלש ידכ ,רתוי תונקז םישנ ואבויש
 וכלה ,ןהיתונב םוקמב תוהמא אופיא וכלה .תוריעצה
 .תחא השא תוחפל הכלה תיב לכמ .תואושנ םישנ

 .הרעש תא זוזגל הנוצרמ הכלה ימא םג

 .קחשימה ול סאמנ םימי השיש וא השימח רחאל

 ¬ילוס תואל ,תוידוהיה םישנה וכרכ תאז תמועל

 וריכי לבל ,השארל ביבסמ תחפטמ תחא לכ ,תויראד
 .לבנה תדוקפ ידי־לע ועגפנש ולא תא

 סופיטה תפיגמ

 םוש לעו תיב םוש לע החספ אל סופיטה תפיגמ
 היסולבואה ברקמ םיזוחא העשתו םיעשת .החפשמ
 ־יאנת ויה ןכש .אלפ םג ץאו .הב ועגפנ תידוהיה
 וררוגתהש םישנא ויה .העווזל דע םישק רוידה
 התיה היוצמ חור לכש ,ץע־תוחולמ תונקתומ תוכוסב
 ¬פאש הניפ לכ ,גג־תוילעב וררוגתהש שי .ןכותל תרדוח

 חשמיש שארה תא הב חינהל ידכ הלצנל היה רש
 דבלבו ,ףתרמ וא ריד הז היה םא ןיב :םדא ירוגמל
 חינהל היהי רשפאשו שארל לעמ גג־תרוק היהתש

 .תוצוצרה תומצעה תא

 ־תיב רדוס ,"רדח" שמיש המחלמה ינפלש םוקמב
 קר דבע םילוחה־תיבב .היה אל ידוהי אפור .םילוח
 איה ףא ,תשבוחו ,בונאכי׳צמ עיגהש ,רש שבוחה

 .םיטילפה ןיבמ

 וז ךרדב .וטיגה ךותל םיחירבמ ויה תופורת
 .ןיסכטדו לוסאידראק ׳הזוקולג גישמ םילוחח־תיב היה
 ,לוביקה־רשוכ תדימב םילוחה תיבל ולבקתנ םילוח

 לכ .גגה־תוילעב ,םהיתבב םילטומ ויה ראשה לכ וליאו
 .ודי הגישהש לככ אפרתמ היה דחא

 .רתויב םייביטימירפ ויה םילוחה־תיבב םירודיסה

 ץע־תוחולמ םייושע םישגרד אלא ויה אל תוטימה
 .םיטושפ

 ינפ־לע קזבה תוריהמב הטשפתה סופיטה תפיגמ
 היה אל בוש ,אישה־תדוקנל העיגהשמו וטיגה לכ
 ועיגהש ,םילוחה לכ תא טולקל לגוסמ םילוחהדויב
 ,קסנולפל םילוח םיחלוש ויה רשפאה תדימב .תואמל

 םילטומ וראשנ םיבר דוע לבא ,םש םילוחה־תיב לא
 םמוקמ תא ואלימ בערהו רוקה ,םוחה םשש ,תוורואב
 וריצק תא רצק תוומה .תונבומ תואצותה .םיאפור לש
 דע תחא אל עיגה םיתמה רפסימ .םירוצעמ אלל
 הלגעב השולש השולש םתוא םיליבומ ויה .םויב הרשע
 דועו ןרבקה םתוא םיוולמ ויה תורבקהדויב לא .תחא

 .אשידק הרבחמ םישנא ינש

 חייוול
 (ןמויה■ ךותמ)

 םוי .דרוט םשג .תאצל ןוצר ןיא •חלו רק ץוחב"
 םילע קרו ,םתוולע ורישה םיצעה .ויתס יהלש לש רירגס
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 רשע ,תרחואמ רבכ העשה .חורב דוע םיפרטנ םידדוב
 ץוחמש הכאלמה־יתב .תבשב ׳א םוי והז .םיירהצה ינפל

 .םתכאלממ םויה םיתבוש וטיגל

 .ינוצרכ וטיגב ינמז תא תולבל ינא לוכי םויה
 תא תאש רתייב דוע ינא שח םשו ,רצחל אצוי ינירה

 .תומצעל רדוח רוקח .רוכעה ריוואה־גזמ

 הכרדמה יצח הראשוה וטיגה תא הפיקמה רדגה דיל
 ורבעמ רבכ תאצמנ הינשה תיצחמה ,םידוהיה ליבשב
 ,תוימדקה תורידה לא הדיחי הסינככ ,וטיבה לש ינשה

 ץובב ססוב ינירה וטיגה לש דיחיה רעשל ןוויכב יתכלב
 .קיבדה

 חטשב הנאו הנא םיכלוה םידוהי םייפלא .אלפ ןיא
 -תיבו טארנדויה ,היפאמ ,תונח :ויה םיזכורמ ובש רצ
 םירטמ 300 לע הלוע וניא ולוכ חטשה לכו .םילוחה
 םיילגר יפלא תושדשדמ םויב םימעפ תורשע .םיעבורמ

 .המיא דע ףופצהו רצה םוחתב
 םע ידוהי רטוש ,ליגרכ ,דמוע וטיגה רעש דיל

 .דיב טוש

 ,הקסרוטאניס בוחר ,וטיגה לש דיחיה ובוחרב
 רבוע םעפל םעפמ קר — קניראז ארקנ םידוהיה יפבש

 ¬שדמ ,תועוצפו תופחי וילגר םיתעל ,םדא הזיא הצירב

 .ץוב םישודג םילדנס ךותב תושד
 ,וטיגה רעשמ קחרה אל בצינה ,םילוחה־תיבמ
 םעפו ,באכ־תחנא םעפ ,תוקסופ־יתלב תוחנא תואשינ
 .תופוג יתש הלגעה לע םיחנומ עגר ותוא ,בער־תחנא

 ,רוק וא באכ תושח ןניא ,םחלל תובער ןניא רבכ ולא

 רבדה ול רצ ילוא ,הגופה אלל ןהילע דרוי םשגה
 לע ול רצ ,םייחה לא םבישהל ותלוכיב ןיא בושש

 .קירל ותעיגי
 השא םתסה־ןמ ,םישנ יתש תודמוע הלגעה דיל
 םשגה ימ םע דחי תוגפסנ ןהיתועמד .תמה לש תבו
 .םיקחשל דע ולא תועמד ועיגי םא עדוי ימו ץובה ךותב

 לע סח וניא חורהו ,רוקה תמחמ ןה תודעור יכב ךותמ
 ןהיתולמש תא ,תועורקה ןהיתוחפטמ תא ערופ אוה ,ןלבא

 .הצחמל תופחיה ןהילגר לע ףעזב בשונו תוקיקדה
 בוש הארנכ ,שיא דמוע וניא הינשה היווגה דיל
 ןורחאה רבכ והז ילוא .לאוגו בורק םוש רתונ אל
 והשימ דוע הפצמ םיל רבעמ קר ילוא ,ותחפשמל

 .ונממ העידיל
 .ןרבקהו אשידק ארבה ישנא םיאב

 •••בושל דיימ ךירצ !רהמ ,רהמ
 לש ישירחה ןייכב עמשנ .המוקממ הזז הלגעה
 ןה .בלה־קמועמ עבונה םירורמת־יכב ,תבהו םאה
 .ידוהיה רטושה ידיב חתפנה ,וטיגה רעש לא תוברקתמ
 ־ארבח ישנאל ,דבלב הלגעל אלא רובעל ןתונ אוה ןיא
 תאמ דחוימ ןוישר םהל שי הלא םישנא .ןרבקלו אשידק
 םאה .וטיגה־ימוחתמ תאצל (רטסיימ־רגריב) ריעה־שאר

 רוחאל ןתוא ףדוה רטושה .םהירחא תכלל תושקבמ תבהו
 .ןנוצר לע תורתוומ ןה ,ודיב ףנומה טושה תא ןתוארבו
 תושקבמ ,היקדסל דעבמ תוטיבמו רדגה דיל ןה תודמוע
 וכרדב קחרתמו גילפמה באהו לעבה תא תוארל
 .ןהיניעמ הלגעה תמלענ הרהמ דע .חצנה לא הנורחאה
 לא המותיהו הנמלאה תורזוח דרומ שארבו רובש בלב

 .הוורוא יהוזש רשפא .ןתיב
 לכל בל ומש אל וליפא םיבשו םירבועה ןמ םיבר

 .הזה םוגעה הזחמה
 ."ךכב שדח לכ ןיא ירהש

 "םלוע לש ונוביר ה םע הרות-ןיד"

 טארנדויה לביק 1942 רבמבונב 4 וא 3 םויב
 ¬נדויה ירבח לעש ,םיינמרגה תונוטלשה םעטמ העדוה

 .הבירו רכוס ,ןבל םחל תונמ לבקלו אובל טאר

 לכבש ,רבכ עודי היה ןכש .הרהזא־תוא הז היה
 םתונריע תא תוהקהל ידכ ,ולאכ תונמ ונתינ םוקמ

 .ברקתמה לוסיחה חכונ ,םידוהיה לש

 ביטארפואוקה לא אב דיסכ רוויח ,ןמדירפ ,דמלש
 .וטסאימ־הבונב וטיגה לש ברקתמה וציק לע ונל עידוהו
 םייחה יכ ושיגרה שגרה ןכש ,דחפמ ופר םישנאה ידי

 .דוע החילצה אל הדובעה .םצק לא םיעיגמ

 אוה ,וטיגל יתסנכנ םיירהצה תקספה תעשב רשאכ
 ,םואתפ וביהצה וליאכ םישנאה •יח תורבק־תיבכ הארנ
 'תיבמ .יכב עמשנ רבע לכמ קרו ,רבד ורביד אל

 ועמשנ יקסרוקופ לאפר לש רבעשל זוזגל תשורחה
 ןוויכב יתכלה .הלודג םישנא תצובק לש הללי תולוק

 .וללה תולוקל
 יפוטע םידוהי יתיאר .יניע ואר הרזומ הנומת

 .דחיב םלוכ ,םישנו םיאושנ ,םינקז םישנא ,תותילט
 לבא .םיכובו םיללפתמ םהש ישפנב יתימד הליחת

 .יחומב הבשחמ הפלח — גח םוי היה אל הז ירה
 .רתוי בורק יתשגינ

 םהינפשכ ,םילטיק ישובל ודמע םידוהי השולש
 .םירוחש תורנ םיקלוד םהינפלו להקה לא םינפומ

 ,יל תמא .יתלאשו ןיינעה והמ סופתל יתלוכי אל
 ־ודינ ובו ,"םלוע־לש־ונובירה םע הרות־זיד" םייקתמש
 לוכיבכה לש ותוחכונב הרות־ןיד הז היה .םידוהיה םינ

 .ומצעבו ודובכב
 .לאוגו רוגינס ,רוגיטק ונמתנ

 *ולאה ךרדמ ורסש ,םידוהיה תא םישאה רוגיטקה

 השעמ תעשבו הרותה תווצמ לע ורבעו ואטח םה ,םיה
 רשפא קרש םידוהיה לש תונוועהו םיאטחה לכ ונמנ
 םיבייח ,רוגיטקה ןעט ,הז ןוועבו .תעדה לע תולעהל

 .התימ ןיד םידוהיה
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 וליפאש ,ריבסה ,םידוהיה לע ןגהל אציש ,רוגינסה
 דימשהל ןיא ירה ,םיהולאה דגנ םידבכ הכ םיאטח ואטח
 אוה .אוטחל וקיפסה אל דועש ,םהיתוסירעב תוקונית
 ירודמ תעבש לכ תא רבכ ורבע םידוהיהש ןעט םג
 םיטרחתמ םהש ,םהיאטח לע שנועכ ׳הכ דע םונהיגה

 לע םהל חולסל שי ןכ לעו םבל קמועמ םהילע
 .םהיתונווע

 ידמ םידבכ םיאטחה םנמא יכ ,עבק לאוגה ךא
 םיהולאהש רשפא לבא ,םהילע לוחמל היהי רשפאש
 וכזי םידוהיהו םהלש הבושתהו־הטרחה־ישגרב ריכי

 .הלואגל

 האקלהו תולטבתה לש רזומו רז הזחמ הזיא הז היה
 .תוומ דע תימצע

 םויה לכ ךשמב םיליהת יקרפ ורמאנ דוע ךכ רחא
 ,וללפתה ,םהיתבב םידוהיה ורגתסה ךליאו ןאכמו .ולוכ
 עמשנ םוקמ לכב ,םיליהת יקרפ ורמא ,העבש ובשי
 הלצה ןגוע הזיא םישנאה ואר הזב קר •ליליו יכב לוק
 םייוכיס לכ ירהש .האב אל הלצהה םלואו .םמצעל
 תינלופה היסולכואה .אצמנב ויה אל שממ לש הלצהל

 רשא וטיגב היה אל רעונ ,הביאב םידוהיל הסחייתה
 לש לודגה בורה ,הלצהה הגה תא .ודיב סופתל לכוי
 .תולודג תוחפשמב םילפוטמ םישנא ויה וטיגה ידוהי

 .המיא דע יגארטה בצמה ןמ אצומ לכ אופיא היה אל

 םידוהיה לא תינלופה היסולכואה סחי

 דע תנייועו תינדגוב ,דתיה תינלופה היסולכואה
 הלאב וליפא .ןומא הב תתל היה רשפא יא .דרוסבאל
 ־ביל םישנאכו םידוהי ידהואכ ובשחנ המחלמה ינפלש
 הרומ ,ותשאו יקסבוק׳זוג ר״ד היה הלא ןיב .םיילאר
 -יליפ רמוכה ,יקסבוקלו׳זיי רפסה־תיב להנמ ,העוצקממ

 םה וליג םידוהיה לש םנוסא חכונל .םירחאו יקסבוס
 םוגעה דיתעה לע םתעד תא תתל אלב ,דיאל החמש

 .םמצע םינלופל םג םינמרגה וניכהש

 וללה םינלופה וליגש תונדגובה העבנ ןאכמ ןכאו
 וטסאימ הבונב םינלופה .המחלמה ימיב םידוהיה יבגל
 ,ליעל םיתינמש הלא לכ ונייהד ,םתא עגמ יל היהש

 ,המחלמה ימי תישארב ,םתעד לע ולעה אל וליפא

 שלופל תודגנתה לש דעצ הזיא ,הסובתה רחאל דיימ
 ותימאל ךא ׳והשמ םישועש םינפ ודימעה םה .יצאנה
 לכ .דבלב םינפ־תדמעה אלא וז התיה אל רבד לש
 וידארה ירודישב וטלקנש תועידי תריסמ ,דתיה םתרובג
 .םהיניב רשקמכ ינא יתשמיש תחא אלו ,הפל הפמ

 לא סנכיהל יתלוכיש ,ךכל תודוה הרשפאתנ יתלועפ
 לש הלתמאבו ,םינמרג וחראתה ולצאש ׳חקורה תיב
 תועידיה תא שחלב ול רסומ יתייה הפורת וזיא תלבק

 ירודשל יניזאהב יתלביקש ,תיזחה ןמ רתויב תוירטה
 .תונוש תוביסנב וידרה תועצמאב ברעמה

 לבא ,והשמ שחרתהל ליחתה רתוי רחואמ קר
 .רתויב הלודג תויאשח ךותמ

 יטילופה ןווגהו ןוויכה היה המ עובקל יל השק
 ימוחתב םינלופה ומיקה רשא תרתחמה ןוגריא לש
 םעפמ םהמ לבקמ יתייה םינפ לכ לע .וטסאימ הבונ
 ןמז רובעכ ךא ,האירקל םייאשח םינולע הזיא םעפל
 ומלענ ןכיה םיעדוי םניאש ,הלתמאב קספנ הז םג המ

 .םינולעה

 םידוהיה דצמ תודגנתה תונויסנ

 ־הבונב וטיגה לש ןורחאה בלשה ברקתהשמ
 .ןכל םדוק םימי המכ ךכ לע לוכה ועדי רבכ ,וטסאימ
 .םינוש תורוקממ םידוהיה ,םינמרגה יפמ ועדי םינלופה

 םינמרגה תועדוה — רומאכ — היה םינמיסה דחא
 .םידוהיל קלחל ודמעש ןוזמה תונמ רבדב

 ןכומ היה ,וטיגב ראשנ דועש טעומה רעונה
 ,דיספהל המ דוע היה אל ירהש ,םינמרגה דגנ םמוקתהל

 הרעשה־טוח לע םייולת ויה אליממ רשא םייחל טרפ
 .דבלב םיטעומ םימי לש הלאש אלא היה אל ץקהו

 .םיריהמ םידעצב אליממ ברקתה ץקה ירהש

 תובושחה תודמעה תא דימשהל תינכות זא ונישע
 לועפל ונכרצוה תינכותה יפל .םינמרגה לש רתויב
 ןכש םשש ,רמוכה־תיב :תומוקמ השולשב תחא תבב
 םידעוס םינמרגה ויה םשש ,חזרמה־תיב ,ינמרגה הטמה

 .הירמראדנאדה־תנחתו

 ררוגתהש ,יקסבוטיליפ לא יתכלהו ץמוא יתרזא
 ביטארפואוקה ןכש וב רשא תיבה לש ינשה ודצב
 תרחמל יקסבוטיליפ יראליה תא ןימזהל יתשקיב .ונלש
 ,יתעדי ןכש .יוחיד תלבוס הניאש ,הפוחד החישל םויה

 .ינלופה תרתחמה ןוגריא גיצנ וניה אוה יכ
 םבצמ תא ול יתראית .החיש חתוא המייקתנ ןכאו
 .הננכותש הלועפה תינכות לע ול יתעדוהו םידוהיה לש

 ךא םיקוקז ונא הלועפה עוציב םשל יכ ול יתרמא
 התיה החישה םותב יל הנתינש הבושתה .קשנל קרו
 ,הבושת ול בייח יתראשנ אל .קשנ ונל ןיא :הרצק

 ןכיה עדוי ימצע ינא ירה :יב חתר ימד לכש םושמ
 תא איצונ ונמצעבו ,תושר קר ונל ונת .קשנה ןומט

 .הרשע־םיתשה העשה רבכ העיגה ונלצא •קשנה

 תינלופה תרתחמה םע רשק

 תעב ןכש .קשנה אובחמ םוקמ תא קוידב יתעדי
 םע םירשקב יתדמע ,הזוחאב היפכ־תדובע יתדבעש
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 המכ לש םדוסב יתסנכוהו תרתחמה ןוגריאמ םינלופה

 .םינוש םידיקפתל יתוא ולצינ םג םה .םירבד המכו

 םישנא ליבשב יוהיז־תודועת ריבעמ יתייה תחא אל

 דחי רשא ,יקסבודוח דחא דבע הזוחאב .תרתחמה ןמ
 ,ןיטסוא קשמה להנמ לש וידארב םישמתשמ ונייה ומע

 ודי תועבצא ול ודבא תיזחב רשא הפאווטפולה ןיצק
 תוטולקה תועידיה תא ריבעמ יתייה ךכ רחא ,תינמיה

 תונמדזהבש ,ךכ ידיל דע ועיגה םירבדה .םירחאל

 ¬לע תאזו ,תרתחמה ןוגריאל רבחכ יתלבקתנ תמייוסמ

 .יקסני׳צאק דלוטיוו יקסניפורק ינפל יתעבהש יתשקב יפ

 לבא ,םידוהי ןיא םנוגריאב םנמאש ,זא יל ורמא םה

 יב םינתונו יתוא םיריכמ םהש םושמ ,ולבקי יתוא
 .ןילופו םיהולאה םשב עבשיהל וליפא יתייה סונא .ןומא

 ־ילשמ בכרומ ןוגריאה יכ ,יל רבתסנ םהה םימיב .
 שיא םוש .התרבח םויק לע העדי אל תחאהש ,תויש

 דקפמל טרפ םירחא םישנא עדי אל תרתחמה ןמ

 ראש םע עגמה תא םייק רשא אוהו ,ולש הישילשה

 .תרתחמה ירבח

 ,ינלופה תרתחמה ןוגריא לא ינוצרמ יתכלה םא

 תא האלימש םקנהדופיאש התיה ךכל הדיחיה הביסה

 לכ יל ויה אלו םיכרד יתשפיח .םינמרגה יבגל יביל

 רבודמ םהילעש הלאמ ץוח ׳םירחא םירשק וא תועידי

 .ןאכ

 וב היה אל יקסבוטיליפ םע יתחיש ךשמה םלואו

 .םינלופה ןמ רתוי דוע הלודג חורדורומ יב ררועל אלא

 ןאל ןיא םידוהיל יכ ,ירבדל הבושתב ,יל עידוה ןכש

 הזיאמ הרזע םושל תופצל םילוכי םה.ןיא יכו חורבל

 רקי ונל" יכו ,ברקב לופיל םינכומ םהש ,אוהש דצ

 העשה העיגה אל ןיידעו ׳הבור לכ ץוחב ,רודכ לכ

 ."קשנב המחלמ■ לש

 תישונא יתלב הדמע לשב םעז ילוכ יתאלמתנ

 לש םתוגהנתהמ המואמב טעמכ הנוש ,דתיה אלש ,וז
 םהל הארי רשא יוג לכל םימלשמ ויה רשא ,םינמרגה

 — רכוס וליק 2 קוחה לע רבעש ריעב ידוהי

 .םייוגה לכ לש םכיחל דואמ םנמא םעט רכוסהו

 ןיידע" :ץרמנ רוציקב אלא אופיא ול יתובישה אל

 .יתאציו תלדב יתקרט ,"רתוי בורק ימ לש וציק ,עודי אל

 ונא םירמואש ,העומשה וטיגב רבכ הטשפתה םייתניב

 .ברקל םינכומ וננה יכו ,םינמרגה דגנ םמוקתהל

 ףאש ,ןמדירפ המלש יתוא שגפ ,וטיגל יתרזחשמ

 דיימ קלתסה ,קמרבא" :רמאו יתונווכ רבכ ועדונ ול

 .ופאטסגה ידיל ךריגסא ,ןכ השעת אל םא ,בוחרה ןמ

 ."םידוהיה לכ לע ץקה אובי ךללגב

 לרוג ונל יופצש ,ומצע תא הלשיח ןיידע םנמאה

 ז רחא
 ילא ואב ךכ רחא רשאכ .תישפנ הניחבמ יתרבשנ

 אל בוש ,ינליצהלו םמע ינתחקל ידכ םמצע םייוגה

 רבדל הליחתה החפשמה ךא ,םוקמ םושל תכלל יתיצר
 .ךלאו םוקאש ,יבל לע

 וטיגה ןמ החירכ

 ומצע אוהש ,ונתיבב היהש ,ידוד־ןב לש ויתונעט
 ,יל הנתינש תורשפאה ול התיה וליא ,ןכ השוע היה
 הלא לכ ,יתחפשמ ינבו ירבח לש םהיתורצפה ןכו

 .יתענכנ ףוסבלש דע ,ילע ועיפשה

 םדקש םויב ,1942 רבמבונב 16־ל רוא הלילב
 דחי יתאצי ,וטסאימ־הבונ וטיג לש ולוסיח תישארל

 לגס ןמחנ םעו םדוד־ןב ,ויחא ינש ,ןזור יבצ םע
 הכורא םידודנ־ךרדב ונחתפו (לארשיב התע) ןיבורדמ

 .םייחה תא ליצהל ידכ ,השקו

 תא הפיקהש רדגל תחתמ לוחזל ונייה םיסונא
 דצב ונאצי .ץובה ךותב רוח ונרפתש רחאל ,וטיגה

 ונחלצהו שבי רתוי תצק ץובה היה ונממ המ־קחרמבש
 רבכ וארנ רשגה לע .המ קחרמל דע וב לוחזל
 לוסיחה תישאר ינפל םיימוי ןכש .םיינמרגה תורמשמה

 םירוי ויהש ,תורמשמ וירבע לכמ ףקומ וטיגה רבכ היה

 לכמ םידוהיה תא עיתרהל ידכ וכותל םעפל םעפמ

 .חורבל ןויסנ

 רהנה תא וניצחו הערמה־תודש תא ונרבע ךכ רחא

 .םימלשו םיאירב ונלוכ ,רפכל ונעגה ףוסבלש דע ,הנוס

 םינמרגה ינפמ תורתתסהה

 תויווחב םיכורכ ,רתסב םייח ישדוח הנומשו םירשע
 ,םראתל לכוי אל םירפוס־טע םושש ,הלילו הליל ףלאמ

 קר הסנא ןאכ .ישונא ןוימד לכ לע םה םילוע ןכש
 ,1944 תנשב העריאש ׳תובר ינמ תחא היווח רזחשל

 רפכב זא ונייה .ונילא ברקתהל הליחתה תיזחה רשאכ

 ־הבונמ םירטמוליק 4—3 קחרמ ,הקסניבא׳צש הקלוו
 היה ןכ לע .דואמ ינע רכיא לש ומסאב ,וטסאימ

 המירע התיה ריקה דיל .קיר טעמכו לד םסאה םג

 המירעה ךותבו ,םיריזחל עצמ שמישש ,שק לש הנטק

 .ונתשש לכ ונרתתסה תאזה

 ועיגה ,תיזחה ןמ וגוסנש ,םיינמרגה םיקנאטה

 ךותב הניל-תומוקמ סופתל וליחתה ס״סה ישנאו רפכל
 רכיאלו ,םסאה ךותל עיתפמב וסנכנ םהמ םידחא .רפכה

 .קלתסנש דעומ דועב ונריהזהל תוהש לכ התיה אל

 ורמאו םסאה ךותב הנילל רדתסהל וליחתה םינמרגה
 היה ץוחנ ךכ םשלו .בכשלו םיעצמ םמצעל ןיכהל

 לבזה תאצוהל םינושלקב אופיא וספת םה .שק םהל

 ךא .םירתסומ ונייה ובש שקה ןמ תחקל וליחתהו

 63* ,רסנולפ רפס
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 איצוה ,ונאובחמ םוקמ תא קוידב עדי רכיאהש ןוויכ
 ךרדב שק איצוהל ליחתה ומצעבו ןושלקה תא םהידימ
 עיגמ אוהש ונשגרה ןכ יפ לע ףא .ונב עגפי אלש
 אוהש לע וקחצ םינמרגה יכ םאו .ונילגרל דע רבכ
 לע דמע אוה ,תלשורמ וליאכו תיטיא הרוצב דבוע

 .ןושלקה םהל ריזחה אלו ולש
 ובכשו ודקרפתה רבכ םינמרגה רשאכ םג םלואו
 הממדב ןכש .דואמ דע ללמוא ונבצמ היה ,שקה לע
 ;םילקבש לק שורשיר לכ עומשל היה רשפא ׳הררתשנש

 ולכי ןכש ,המישנה וליפא ,דתיה רתויב תנכוסמ
 .םתברקב אצמנ והשימש הרהמ דע תולגל םינמרגה

 ונכרצוה .רבא ונענה אל וליפאו ,ונמוקמב שממ ונאפק
 עימשנ אל ןעמל ,חותפ הפב ןמזה לכ ראשיהל םג

 .המישנ לוק
 וכלה םינמרגהש ונעידוהו רכיאה עיגה ףוס ףוס
 םימוד וניפוגשכ ונלש אובחמה ךותמ ונקנז .לוכאל

 ידוה לא ונעגה ישוקב קרו םיאופק ץע־ילובל רתוי
 תועש 16 ךשמב םימה ךותב ונראשנ ובש ,בורקה

 .תופוצר

 וז אלו .ךרדל תאצל ונטלחה רקובה עיגהשמ
 שיא דרפיהל ונדמע הנושארה םעפה וזש אלא ,דבלב
 ןוויכב ול ךליי ונתאמ דחא לכש ונטלחה ןכש ,ויחא לעמ

 .והואשי ויניעש ןאל ,רחא

 הימודב הרבע איה .הארונ ,דתיה תאזה הדירפה
 העשב ירהש .הטמ יפלכ םיטומש ונישארשכ ,תטלחומ

 .םילמ אוצמל רשפא יא תאזכ

 לגסש ןיליפתה תא ונרבק דוע ונדרפנ םרטב
 לש םינורחאה תובקעה תא שטשטל ידכ ,ומע אשנ
 .ךרדל תאצל חוכה היה אל יל םלואו ידוהיה ונאצומ

 יתשקיבש ,ךכ ידכ דע ,ילרוגל ירמגל שידא יתישענ
 ריגסהלו םינמרגה לא תכלל וליפא יתרמא ,יצק אוביש
 ,הז בצמב יורש יתוא וארש ,ירבח .םהידיב ימצע

 .ינענכשל ושקיב
 .ונכלה

 ,הזכ ישפנ בצמב יורש יתייה .ןושאר יתכלה ינא

 היה רשפא שממ .ינפוגה יבצמ לע םג עיפשה אוהש
 יתררג .ךרדב לופאש יתשגרה .יבל תומלה תא עומשל
 לכב שיא ןיאש ,יתיארו רפכב תיב הזיאל דע ימצע
 ,יתכלה רבכ התעו יתובקע לע יתרזח זא קר .רצחה

 ...הרטמ ןיאב יתכלה

 לפטנ אל םהמ שיא לבא ,םינמרגב יתשגפ יכרדב
 .ילא

 םידוהי לע םירכדמ םינלופ

 רכיא לש תיב הזיאל יתסנכנ רבד לש ופוסב
 יתעמש ׳וטסאימ־הבונ ידוהי לע םש םירבדמש ,יתעמשו

 םינוק ויה םירכיאה רשא ,יחא לש ומש תא םיריכזמש
 ורבידש ומכ קוידב ך םידוהיה לע ורביד םה המו .ולצא
 ."ונמד תא וצצמ םידוהיה" :המחלמה ינפל ,רבעב

 תינלופ יתרבידו .םח התו םחל יל ורכמיש יתשקיב
 .ער היה אל יאטבימ ףאו הטוהרו הבוט

 םירכיאה דחא םנכנ ןכמ רחאל ךא ,לוכאל יל ונתנ
 ופאטסגה לבא .המו ימ ,לאוש יניא" :רומאל ילא הנפו
 .םירז תרתסה ןוועב םירכיא השולש ותפכב וגרה

 ."ראשיהל לוכי ךניא ןאכ .הצור התאש המ ךל השעת

 םינלופ הברה םג ויה םהה םימיב יכ ,ןאכ ןייצל ילע
 יתרמא הליחת .םירפכב טלקימ םהל םישקבמ ריעה ןמ

 .םשמ יתכלה לבא ,רתתסהל

 יתעגה םירטמוליק רשע־םינשכ יתרבעש רחאל
 םשב ,םירישע םירצונ לש םניינק ,רתיהש ,הזוחאל
 םימיב .המחלמה ינפל וניתוחוקל ויהש ימ ,יקסבוקי׳זיו
 יתבשח ,תמדקתמ העד ילעב םישנאל םתוא ונבשח םהה
 ־לעב ליחתה ,יתסנכנשמ .הסחמ אצמא ןאכש אופיא
 ירעשש יפ־לע־ףא ,ינריכה אוה .יארמל בלטצהל תיבה
 .יתומ רחאל היחתל יתמקש בשח אוה .ארפ לדוגמ היה

 .םימי 4—3 םלצא יתיהש

 יציצפמש ,ךכ ידכ דע תיזחה הברקתה םהה םימיב
 רפכה היה ןכש .רפכה תא ץיצפהל וליחתה בייואה
 ,תודבכ הכ ויה תוצצפהה .׳ץרייבש תבכרה תנחתל בורק

 ,וטטומתנ ףא םהמ םידחא ,םלוכ ודער םירכיאה יתבש

 .וגרהנ םיבר םירכיא

 .עגפיהל אלב יתאצי ינא

 .םתיבל ינולביק םיריכמ םירכיא .האלה יתכלה

 םיגהונ ויה המחלמה ינפל רשא םירכיא הלא ויה
 םוקמ לכב .ונב ורזענ תחא אלו ונתיב לא סנכיהל
 ,תינלופה היצנגילטניאה ןמ םיטילפ הברה ואצמנ

 םהיניעב יתבשחנ ינאו .רפסה־יתבמ רעונ ,םירומ
 יל התיה םג ,היסנכל םתא דחי ךלוה יתייה ,ינלופכ
 ,ילש יוהיזה־תדועת וז ,דתיה םצעב .תייוג יוהיז־תדועת

 .רדנסכלא יקצינטולבל יתיניש םשה תא קרו

 היסולכואה תא ולגיה םינמרגהש דע ךשמנ הז בצמ
 םתאו ,םתא דחי ינא םג יתכלהו וכלה לוכה .תיחרזאה

 .רחא םוקמב רכיא הזיא לצא יתלבקתנ ףא דחי

 הארנכ לבא ,ופאטסגה ידיב רסאממ םג יתלצינ אל
 וחיגשה אלש דע םישטשוטמ רבכ ויה םהישוחש
 יל ונתנ .םימתכהו םינוקיתה תא ילש יוהיזה־תדועתב
 הביבסה לכ תא ואלימש ,ינמרגה אבצה ילייח .תכלל
 ונל םינתונ ויה תחא אל ,תיזחה וקמ הגיסנה לשב
 ־ישנא תא ואנש םירידסה םילייחהש םושמ ,הסחמ
 תיזחב ומחל םילייחהש ןמזבש ונעט םה .ופאטסגה
 םיבשוי ופאטסגה ישנא ויה ,םהינומהב םש ולפנו

 ואב ךכ רחא .םסירכו םהיסיכ תא םיאלממו ףרועב
 .תיסורה תיזחב ומחלש ,םיקלטיאה םיטסישאפה
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 ¬רגה וטילחה ,הביבסב וללוחתהש תוברקה ללגב
 הלא תומוקממ תינלופה היסולכואה תא ריבעהל םינמ
 ןומא ושחר אל בוש .המינפ הינמרג ךותל םתולגהלו
 תוינמרג תודמע םיריגסמה ,םידגובכ םוארש ,םינלופל
 לא םינמרגה לש םסחיש םג ןאכמ .םיסורה ידיל
 םינלופ הברה .םויל םוימ רתוי עורג השענ םינלופה
 יתייה סונא םינלופ םע דחי .םינמרגה ידימ זא ולפנ
 חולישמ ןה טלמיהל ידכ ,םיפתרמב זא רתתסהל

 .תוומה תנכסמ ןהו הינמרגל

 ¬ארה םייטייבוסה רויסה־תורמשמ ועיגה ףוס ףוס

 ונאצי ,םייטייבוסה םיקנאטה עיגהל וליחתהשמ .םינוש
 ףוס ונלוכי התע .םלצב תוסחל ידב החמשבו הצירב
 ונדיד יבגל הז היה םצעב .םיחוטב ונמצע שוחל ףוס
 דוע איה ונתאמ רתוי קחרה יכ םא ,המחלמה ץק

 .התמצוע אולמב הכשמנ
 .1945 ראוניב 18־ב הלח ונרפכל םיטייבוסה תסינכ

 וטסאימ-הבונ ידוהי ןיכמ תירלטיהה האושה ידירש

 םיבר ורתונ אל וטסאימ הבונ ידוהי 700 ןיבמ
 .םייחב

 רשא ,ונלש הישישה הרתונ ,יל עודיש הדימב
 הסחמ האצמ םראתל ןיאש םיאנתבו וטיגה ןמ הטלמנ
 התע םיאצמנ וננה ונלוכ אל .תיראה היסולכואה ברקב

 .םיל רבעמש תוצראל האלה ודדנ ונתאמ קלח .דחיב

 ורבעש ׳שיא רשע־השימחכ דוע ודרש ונדבלמ
 .ץיבשוא לש םונהיגה ,םויא תוחפ אל ,רחא םונהיג

 ופרשנ םידוהיה וטסאימ־הבונ יסולכוא ראש לכ
 ,שודק רכז אלא םהמ רתונ אלו ,ץיבשוא תופרשמב

 אטבל ידכ םהב ןיאש ,הלא ירבד תא ינא שידקמ םהלו
 הדקפש םי ינמ הלודגה הידגארטה ןמ ץמש וליפא

 .ונתוא
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 רבורוט היח ,רב הלב ,הפרא יבצ ,הפרא םירמ ,ינומדא היח

 הטסאימ־הבונ תליהק לוסיח
 .לקניפרוג הדניה הרובדו ריאזנ־לאיחי תב .20.11.1926־ב הטסאימ־הבונב הדלונ ינומדא היח

 .קניזור רתסאו בייל תב .6.8.1918־ב ץפרישב הדלונ הפרא םירמ

 .האלו ןמלק ןב .7.1.1918־ב ץפרישב דלונ הפרא יבצ

 .ןוניש היה ןושארה הלעב .קראהפראש האל־הזיורו שריה ־םהרבא תב .ו3.9.1917־ב קסמודארב הדלונ רב הלב

 .ןוניש הבילו אביקע תב .5.3,1927־ב הטסאימ־הבונב הדלונ רבורוט היה

 (רב הלב תרפסמ)

 .וטסאימ הבובל םינמרגה ושלפ 1939 רבמטפסב 5־ב

 תרכוז ינאש םשכ ,בטיה ינא תרכוז הזה ךיראתה תא
 .ערואמה לש תוביסנה תא

 תויונחה לכ .םימיה לככ םוי ,עובשב ׳ג םוי הז היה
 .הלודג התיה אל תוחוקלה תעונת יכ םא ,תוחותפ ויה

 םוקמב ,קשמה יניינבב הצצפ לש העיגפ תמחמ
 וסרהנ ,ילעב ירוה םעו ידליו ילעב םע יתררוגתהש
 ילעב ירוה .ובלש םירוגמה־תיבל טרפ ,םיניינבה לכ
 ינב לכ וב ודבעש ,םידב לש רחסמ־תיב םש וקיזחה
 תרצותמ םירותפכ קפסמ ימח היה הז דבלמ .החפשמה

 .תשורח־יתבמ םגו תיב

 שוביכ לע העידיה העיגה ,1939 רבמטפסב 2 ,תבשב
 םירבגה ןמ 80%־כ וחרב דיימ .םינמרגה ידיב .דבאלמ
 םישנ אלא טעמכ ורתונ אל תיבב ולאו ,השראוול
 םינמרגה םיבשייתמה תמקנ ינפמ ששח היה ןכש .דבלב
 ¬וקמה םידוהיה םע רחסמ־ירשק ומייק רשא הביבסבש

 םעו ילעב םע דחי יתאציו הדרח יתזחאנ ינא םג .םיימ
 רסוחמ םלואו .השראוול ךרדל םייתנשה ןב קוניתה
 םע לגרב הכילההו םישיבכה תזגפה ,הרובחת־יעצמא
 .ילרוגל תושידא לש בצמל יתעגה ,יעורזב קוניתה
 ןולגע לש ובשומ לע םוקמ גישהל רבכ יתחלצהשמ
 יבלב היה אל, בוש ,ךרדב ונל השגפנש רכיא־תלגעב

 יתובקע לע אופיא יתרזח .יכרדב ךישמהל ץפח לכ
 תלגעב ימוקמ תא ספת ילעבש דועב ,קוניתה םע דחי
 לש השוביכ רחאל קר .השראוול ומע עסנו רכיאה
 ־ירשקב ומע אובל יתחלצה םינמרגה ידיב השראו

 .םיבתכמ

 .םייחב תוארתהל הכזנ אל בושש ונינש ונעדי אל

 .השראווב ילעב הפסינ ןכש

 ויה אל םינמרגה םיבשייתמה ינפמ תוששחה
 ,םינמרגה ידיב הרייעה ־שוביכ רחאל םיימוי ןכש .אוושל

 הביא שחר רשא ,שטיודסקלופ ,הקריי .םהמ דחא ךפהנ
 .בייואל תועידי רסמש ןישלמל ,וטסאימ־הבונ ידוהיל

 תא שפיחו ונתיב לא ופאטסגה ישנא םע דחי אב אוה
 םייתסנ ,םוקמב היה אל םהמ שיאש ןוויכ .םירבגה

 יצפח לכ תא .םיפתרמבו תיבב שופיח תכירעב ןיינעה
 תאש ,הקריי לש הנעטב ׳וחקל תיבב ואצמש ךרעה

 .םיימוקמה םינמרגה לוצינמ ונישע ונשוכר לכ

 (הפרא םירמ תרפסמ)

 ץורפ ימיב אקווד לבא ,ץפרישב יתררוגתה םנמא
 הרבש רשא ,ןמדירפ לריצ יתוחא לצא יתייה המחלמה
 לכ וחרב רשאכ .וטסאימדזבונב הררוגתה יתוחא .לגר

 .הידליו יתוחא םע יתראשנ ,םירבגה

 ¬מדזהה יל .דתיה ,קושה־רכיכב .דיה ונתיבש ןוויכ

 םה .ריעל םינמרגה לש םתסינכ רחא תוקחתהל תונ
 ,קושה־רכיכ ךותל םינוויכה לכמ תחא תבב וצרפתה

 ,רתתסהל וליחתה םישנאה ,היבו הינמ ורגסנ תויונחה

 םויב הז היה ןכאו .םיחרובה רחא ורי םינמרגה וליאו
 .1939 רבמטפסב 5 ,עובשב ׳ג

 לע ינלופה ףוספסאה טשפ ,יעיבר םויב ,תרחמל
 לכמ דודשל וליחתהו ןתוא וצרפ ,תוידוהיה תויונחה
 תואקשמהו תונייה ןסחמ ךותל וצרפ זא .דיב אבה
 לש תונייהךסחמ םג לבא .יקסרוקופ לש םיפירחה

 .דדשנו ץרפנ יקסנאמר׳צ ינלופה

 םידוהיה לא םינמרגה םיכשייתמה םחי

 (ינומדא היח תרפסמ)

 .המוד תרואב וגהנתה םינמרגה םיבשייתמה לכ אל

 םהל ויהש ,דואמ םירישעל :םיגוס ינשל וקלחנ םה
 םירכיא :םילודג םייאלקח םיקשמ וא םהלשמ תונחט
 .םינמרגה אוב ינפל םבורב וחרב הלא םירישע

 ותוא ןוגכ ,םיינעה םירכיאה קר וראשנ םהיתומוקמב
 רשא ,ותומכשו ,ןכל םדוק רכזוה ומשש ,הקריי ןישלמ
 התעש ,ויה םירובס וללה .םינמרגה אובל ופיצ קר
 םג היה םהיניב .רשעתהל ולכוי יכו םתעש העיגה
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 דודשל ליחתה םינמרגה לש םאוב רחאל רשא ,טדימש
 השוע היה המחלמה ינפלש דועב ׳ידוהיה שוכרה תא
 םע רתויב םיבוט םיסחי לע רמשו םידוהי םע םיקסע

 .יבא
 רופיכ־םוי ותואב ורונ רשא םידוהיה ,ןכ לע רתי
 ידי־לע תימש ומשאוה ,1939 תנש לש הצמישל רוכז
 ןיב .םינמרג לש םשוכר ודדשש םה םה וליאכ ,הקריי
 רתלא ,ןיול והילדג ,ןמצלוה ויה זא םיחצרנה תשמח

 דחא דועו ףרודסריאמ ,קי׳צנאבולאמ לש ונתח ,ןהכ
 .רכזיהל הלוכי יניא ומשב רשא

 ־סקלופ םתוא אקווד .בצמה ־ןפהנ המחלמה םותכ
 וללעתהו םידוהיל ולכנתה שוביכה ימיב דשא םישטיוד
 לע המקנ ינפמ דחפמ שבוכה םע דחי וחרב ,םהב

 .םתונדגוב

 (רב הלב תרפסמ)

 תילגנאוויא תחא .דשא םג .דתיה םיבשייתמה ןיב
 דהואה הסחי לע הרמשש ,חמק־תנחט תלעב ,שמפ םשב
 הראשנו םינמרגה ינפמ הטלמנ אל איה ףא .םידוהיל

 .םוקמב
 ,תבשב רשאכ .הריתי תוניגהב הגהנתה וז השא
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 תודובעב .הלוח היהש ,קשירק ברה םג חקלנ ׳היפכ

 .תוירזכא תוכמ םידוהיה וכוה ולא
 ,שמז תרמ לא הכלה ,םיובלטייט הביר ,יתסיג

 .ברה תבוטל םינמרגה לצא ברעתתש הנממ שקבל ידכ

 שמז תרבגה לא יתיוולתנ ינא .הבריס אל הינמרגה
 ונתנו התשקבל ורתענ םנמא םשו ,הדקפימה לא התכלב

 .ותיבל חלשנו ברה ררחוש ויפלש ,קתפ הל

 היפפה תדובע

 ןושארה םויה ןמל .ארונ עגנ התיה היפכה־תדובע
 תודובעל םהיתבמ םירבגה תא בוחסל םינמרגה וליחתה
 םירטמוליק 4—3 ־לש םיקחרמב .רחש לכ תורסח
 ןוקיתל ודעונש ץצח תומירע תורזופמ ויה ריעה ירוחאמ
 םינבאה תא ךורעל התיה םידוהיה תדובע .שיבכה

 .שיאל ץוחנ היה אלש רבד ,תויבוקב

 עובשב םיימויל היפכה־תדובע הלבגוה רתוי רחואמ
 חולשל היה לוכי ,הדובעל בצייתה אלש ימ .דבלב
 רבדה ךשמנ ךכ .םולשת תרומת ,רחא םדא ומוקמב

 .םויל םירבג 80 התיה הסכימה .םייתנש ךשמב
 ידיב ושענ הדובעל םתאבהו וללה םישנאה ףוסיא
 טארנדויה היה רקובב עבש העשב םוי םוי .טארנדויה
 אצוי היה זא .םירבג 80 היריעה ןיינב ינפל איבמ
 לבקמ היהו ,(רכוז יניא ומש תא) ,ינמרג ,ריעה שאר

 תא ךילומ היה ,קנאי ׳היריעה שמש .דקפימה תא
 .הדובעה־םוקמ לא הדובעה־ילהנמ ינש םע דחי הצובקה
 תנחת יוקינב םיקסעומ םידוהי המכ ויה הז דבלמ
 היריעב ודבע םישנא 3—2 ,םירונתה תקסהב ,הרטשמה
 הירמראדנא׳זה םע עסונ היה דחא ידוהיו המצע
 ידוהי ביטארפואוק םג םייק היה הז דבלמ .קסנולפל
 ךומס ,ריעב .דתיה ותנדס רשא הכאלמ־ילעב לש
 דוצמ םג םיכרוע ויה םעפל םעפמ לבא .וטיגה רעשל
 .ובי׳זאסונ הנחמל םישנאה תפיטח ןוגכ ,ללכה ןמ אצוי
 תופוע לש תוצונ תטירמל אלא ופטחנ אל םישנ
 המ ןמז רובעכ .תסנכה־תיבב תונשי ויה םש .ץפרישב

 .התיבה תורזוח ויה

 (רבורוט היח תרפסמ)

 םעפל םעפמ וחקלנ םישנ םג .לק ןוקית יל שי
 .שיבכב ץצחה רודיסב הדובעל

 םייוניעה םוקמ — קכוכימופ
 (הפרא יבצ רפסמ)

 לכ וקעזוה ,1941 יאמב ,וטיגה תמקה ינפל דוע
 רחאל ונל עדונש יפכו ,םהיתבמ רקובב 6־ב םידוהיה

 הביבסה לכב םא יכ ,וטסאימ■ הבונב קר אל — ןכמ
 .םי׳צורקאזו רובד־יבונ ,קסנולפב ונייהד ,הלוכ

 דיל וטסאימ־הבונב ריעה רכיכב ונתוא וסניכ
 ישנא ׳ריעה־שאר :םש םיחכונ ויה .הרטשמה־תנחת
 הקמלש ,םידוהיה יגיצנ ןכו הירמראדנא׳זהו ופאטסגה
 תודועתה תקידב הכרענ .רבורבמוד לשנאו ןמדירפ
 תעיבט םע הדועת ודיב .דתיה אלש ימ .תוישיאה
 לכ יבגל תבייחמה הדועתה התיה וז ןכש — ועבצא
 ושרוה ראשה לכ וליאו ,דצב דמעוה — ךיירה ידוהי

 .םהיתבל תכלל
 םידוהי הברה ויה הביבסה לכבש ,ןאכ ףיסוהל ילע
 ועקתנ םה .המחלמה ץורפ רחאל םוקמל ועיגה רשא
 לא ועיגהש וא תוצעומה־תירבל םתחירב תעב םוקמב
 ימצע ינא םג .םוקמב וררוגתהש םהיתוחפשמ־ינב
 התוחא לצא החראתהש ,יתשא לא ץפרישמ יתעגה
 ךיירה ןמ ,בורק םוקממ יתייה ינא לבא .וטסאימ הבונב
 לש םלרוג ערכוה התע .טנמנרבוג לארנגה ןמ אלו
 ואצוהו וחקלנ םלוכ .םירחא תומוקממ ועיגה רשא הלא

 .קסנולפל ןוויכב ׳עודי יתלב םוקמל

 דע .העידי לכ םהמ ,דתיה אל םימי המכ ךשמב
 תתדג ףקומ םוקמ הזיאב םתוא ואצמ ףוס ףוסש
 ישנאמ המכ םהילע ורמש רעשה דילו ינרקוד לית
 תאצל הסינש ידוהי לכ ,ונל עדונש יפכ .ופאטסגה
 תוכמ לש הנוגה הנמ גפוס היה ליתה־רדגל ץוחמ
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 ,ןוזמ לכ אלל םימי השולש וקזחוה םה םש .לוגרפב
 םיפלא תשולשכ ופסאנ אוהה םוקמב .םימ אלל וליפא

 .םינוש תומוקממ שיא

 ,םישרוגמה לרוגב דחוימ ןיינע ונל היה ינאו יתשא

 .יתשא ירוה ןכו יסיגו יתוחא םהיניב ויה ןכש

 ןמ םישנא המכ ותמ םימי השולש םתוא ךשמב
 ואבוה םימי השולש רחאל .םהילע וכתינש תוכמה

 .ןילדומ דילש קבוכימופ רצבימ לא תולגעב םלוכ
 ןכיהל עודי היה אלשכ םידחא םימי ורבע בוש
 ,ןהה םיכרדב םיעסונ ויה אל םידוהיש םושמ ,ולבוה

 וארש ׳ףוסבל ונל עדונ םינלופ לש םהירופיסמ קרו
 העידיה ונילא העיגה וז ךרדב .קבוכימופב םידוהי

 ."םיילאגיל יתלבה" לש םאצמיה םוקמ לע

 לכ וללה םישנאה לכמ לטינ קבוכימופל םעיגהב
 ־סקלופל הרימשל ורסמנ םהו והשלכ ךרע ול היהש ץפח
 בושו .םחור לע הלועה לככ םהב ושע רשא ,םישטיוד

 .םימ אלו לכוא אל םייובשה ולביק אל

 (הפרא םירמ תרפסמ)

 תומלואב שק יבג לע םיבכוש םישנאה ויה רצבימב
 לע .דחא םלואב שיא 25—20 — המדאה ינפל תחתמש
 םשב םראדנא׳ז ,ינמרג דקפמ רמש ולוכ הנחמה לכ

 .ףלוו

 תשגל לקיי ןעמל הצב דוחל בכשל ווטצנ תורענה
 ,םיפתרמה ןמ ןתוא םיאיצומ ויה הלילב .הלילב ןהילא

 .ךכ רחא ןהב וריו ןוסנא

 (הפרא יבצ רפסמ)

 וטסאימ הבונב הרחבנ ,קבוכימופ לע ונל עדונשמ
 .םש םייובשה לרוגב ןיינעתהל היה הדיקפתמש ׳הדעו

 ןזור קחצי ,לקניפרוג ריאמ לאיחי ורחבנ הדעוול
 יתחפשמ■ ינבב ישיא חרואב ןיינועמ יתייהש ,יכונאו
 ,םחל תורכיכ 20 ןויסנ םשל ונחקל .םש םירדש ויהש

 םישנאה לא ברקתהל ונל ושרי ללכב םא חכוויהל ידכ
 רשא .דחוימ ןוישר ונלביק הרטשמה דקפממ .וללה

 .רצבימה רעש לא ברקתהל ונל רשפיא

 םישנאה .םויא היה וניניעל םש הלגתנש הזחמה
 וליחתה ,ונתוא וארשמ .אמצ יכומו בערמ םיחופנ ויה
 ־ידבוא רעשה דיל ונדמע .הקשמו לכוא שקבלו קועזל
 םחלה תורכיכ םירשעב הליחת ליכאהל ימ תא ,תוצע
 ־סקלופה ולאו ,רעשה לא ברקתהל ושקיב לוכה .ונידיבש

 .םיבורה־תותקב םהב וטבח םישטיוד

 ־הבונל הרזחב ונעסנ וניניע הארממ םיאכודמ
 .וניארש המ לכ לע ונרפיסו הבישי ונסניכ ,וטסאימ
 תויבחב םשל וליבוהלו לישבת םנעמל לשבל טלחוה
 ־תצימח םהילא ונלבוה תויבח 16־ב וא 15־ב .םימ לש
 לכ התיה הז דבלמ .םילשובמ המדא־יחופתו םינבדבוד

 םיירהצה תועשב .היבורקל לכוא תליבח האיבמ החפשמ
 ונדייטצהש רחאל ,קבוכימופ לא ןזור םע דחי יתאצי
 רדס־יא ךותמ לכואה קלוח םש .םימיאתמ תונוישרב
 םנובער תא רובשל ונחלצה ףוס ףוסש דע ,המוהמו
 דחא לכ לביק אל בוש המוהמה ןמ האצותכ .ןושארה
 ידיב וחלשנש תוליבחה תא םג ונקליח .וקלח תא
 םישגא .םחל וליק ינש ויה הליבח לכבשכ ,תוחפשמה
 םהל ורסמנ םשו רעשה לא םהיתומשב וארקנ הלא

 .תוליבחה

 ,וטסאימ הבונמ ידוהי ׳רמוש דמע רעשה דיל

 ,םייא אוה .ומצעל םחל־תורכיכ שמח שרד רשא ,ךלמ

 .ןוזמה תא קלחל השרי אל ,ושקובמ ול ןתניי אל םאש
 ןכש ,ותשירד תא אלמל ונייה םיסונאו וינפמ ונששח
 .דתיה ןכ לע .םישטיודסקלופה םע הלועפ אוה ףתיש

 .םהילע העפשה םג ול

 םה םג וליחתה ׳םי׳צורקאז ןוגכ ,םירחא תואטיג
 .וניתובקעב תונוזמ איבהל

 (הפרא םירמ תרפסמ)

 תלבוה םשל ילעב םע םוי םוי עוסנל יתלחתה
 .ונתחפשמ ינב רודחיש תא וז ךרדב גישהל ידכ ,ןוזמה
 םהילע יתרפיסש םיטרפה יל ועדונ תונמדזה התואב

 .ןכל םדוק

 הדלי תאו ירוה תא איצוהל ידיב הלע ףוס ףוס
 דליה תא .םילקה םירבדה ןמ הז היה אל .יתסיג לש
 רצבימה לא קחודה ךותב יתרדח םעפ רשאכ ,יתחקל

 .ןוגה דחוש תאז תרומת יתמלישש ןבומכ .המינפ
 רשע־םינש דע הרשעל ושריה רשאכ ,רחואמ רתוי
 איבהל ידכ שטיודסקלופ לש רמשמ יווילב עוסנל םירבג
 זא קתינ יבא .שטיודסקלופה תא דחשל יתחלצה ׳םימ
 ידוהי ךכב ונל רזע .ונתא והונחקל ונאו הצובקה ןמ
 יתחלצה ול תודוה .יקציניבול םשב בונאכי׳צמ דחא
 הליל יתנשי םעפה .דחוש לכ אלל ימא תא םג איצוהל
 .ימא תא יתא תחקל רקובב לכואש ידכ ,הדשב דחא

 .ונתוא ריגסיש ונילע םייאל ליחתה יקציניבול םלואו
 התיהש ,ותדלי תא איצוהל ,לומגתכ ,ול יתחטבה זא

 .תחא לגר תעטיק

 הרשע־שמח ןבכ רענ .הדיגב התיה ןכ־יפ־לע־ףא
 דחי ונירחא ףודרל ליחתהו ונתוא ריגסה רובד־יבונמ
 רענה לבא ׳ונב תוריל רמא ינמרגה .דחא ינמרג םע
 הדליה יבא תא תוהזל חילצה אל ,ותודע ירבדב לבלבתה
 רזע דועו ונתאמ דידונתמ לביק שטיודסקלופ ותואו

 .םוקמה ןמ םולשב קלתסהל ונל

 (זזפרא יבצ רפסמ)

 ־תפיגמ הצרפ קבוכימופבו םיבר םימי ורבע אל
 קרו ׳לכוא ונתאמ תחקל וצר אל םיריסאה .סופיטה
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 םהל ונלבוהו תאזה השקבה תא ונאלימ .הת ושרד
 .תונוסאל ץק היה אל לבא .הת קר

 ינפל הלענ היה ךלמו םילוחב םירוי ויה םינמרגה
 .םילוחה םה ימ םינמרגה

 ופאטסגה תרזעב דגוב ידוהי לש ולוסיח

 .ךלמ תא לסחל אלא רחא אצומ ןיאש וניאר
 טארנדויה שאר־בשוי ,קמארל וישעמ לע אופיא ונרסמ
 דע .םינמרגה דצמ דובכ לש םהימ הנהנש ,קסנולפב
 ופאטסגה ישנא םע קמארו הבאלממ רטומלרפ ואב הרהמ
 ךותל וסינכה דיימו ךלמל ארק קמאר .קסנולפמ
 ־תיבל דיימ והוסינכה ׳קסנולפל ועיגהשמ .תינוכמה
 ־ישנאל חיטבה ךלמ .והוכיה םמצע םידוהיהו אלכה
 קשנ םיריתסמה םידוהי םהידיל ריגסיש ופאטסגה
 ףידעמש ,םהל עידוה םג אוה .םינמרגה דגנ םידרמתמו
 .םידוהי לש םהידימ רשאמ ,ינמרג רודכמ לופיל אוה

 וחילצה םידוהיה .ךכ ידיל םירבדה ועיגה אל לבא
 רבקנו הקירזב לערוה אוה .קדצ ןיד ול תושעל
 ומב םידוהיה ולסיח וז ךרדב .הטמ יפלכ ושארשכ

 .םברקבש דגובה תא םהידי

 קר .תועובש השישכ ךשמנ קבוכימופב םונהיגה
 ראשה לכ .םייחב םדועב םשמ ואצי שיא םייתאמו ףלאכ
 לא ורזח אל םשמ ואציש הלא םג לבא .םוקמב ולפנ
 םבצמ לע .השראו וטיגל ואבוה אלא ,ונלש תואטיגה
 ונחלצהש ,יתשא יבאש ,הדבועה ןמ דומלל רשפא
 ,םשל אבוהש רחאל תיסחי רצק ןמז םשמ ואיצוהל
 .התיבה והונאבהש רחאל בר אל ןמז תושישת בורמ תמ

 וטיגה ןוזמ תקפסא

 םהבש ,םיימשרה הקפסאה יכרד לע קר ןאכ רפסא
 םיכרדב ןוזמה תחרבה ןיינע ןכש ,וטיגל תונוזמה ועיגה

 .ללכ ךרדב עודי תוימשר יתלב

 לש תומישר תומייק ויה ןוזמ־יסיטרכ םוקמב
 ןמדירפ הילדג םיפואה לצא ןה תוידוהי תוחפשמ

 .בצקה לצאו תלוכמה־תונחב ןהו יקסניבולגו

 תומכ ןכו ,םויב שפנל םחל וליק יצח םיקלחמ■ ויה
 המדא־יחופת .רוחש חמק תצקו הבירו רכוס לש המועז
 וליק יצח לש הנמ יפל וקלוחו תורובב םירוגא ויה
 תוצמ םג וטיגב םיפוא ונייה 1942 תנשל דע .שפנל

 .ילאגיל חרואב

 .בער־תונמ ויה תונמהש ,רמול ךרוצ ןיא

 טארנדויה

 ¬נדויב םירבח ינש אלא ויה אל וטיגה תריגסל דע
 ויה ךכ רחא ,רבורבמוד לשנאו ןמדירפ הקמלש ׳טאר

 .קלוי׳צוק היה ישילשה .השולש

 ןכש ,טארנדויה לע בוט רבד םוש רמול לוכי יניא
 ־הבונב ריעה ידוהי ןעמל בוט רבד םוש השע אל
 עצבמ היה ,ךפיהל אלא ,םנעמל לדתשה אל ,וטסאימ
 לדתשה וליפאו םידוהיה יפלכ םינמרגה תודוקפ תא

 ."ןידה תרושמ םינפל" תושעל

 הזיא הקמלש השע ,יל עודיש הדימב (רב הלב)
 .ילעב תחפשמל תובוט

 םידדוב םישנא יפלכש ,ןכתיי (הפרא יבצ)
 םיגיהנמ ינש לש תיללכה הנומתה םלואו .בוט םחי הליג

 .דואמ המוגע איה וטיגה לש הלא

 .המלשל לשנא ןיב קבאמ ללוחתה ןמזה לכ ךשמב
 תריגס ינפל םיישדוח ׳המלש לביק דציכ ,ינא רכוז
 ,דתיה טרסה לעו ועורזל טרס ריעה־שאר ידימ ,וטיגה
 ־בשויכ ,ותוררשל תוא הז היה ."טארנדוי" :תבותכ
 תא עולבל היה לוכי אל לשנא לבא .טארנדויה שאר
 .הזכ טרס ול היהיש הצר אוה ףאו ,תאזה הלולגה

 רתוי ינניא ינא :בוחרה עצמאב אופיא קעוצ היה אוה
 .טרס עיגמ יל םגו והשימ יננה ינא םג ,ךממ עורג

 ומייא םהינש .םיידדה םימויאל ורבע םה הטטקה ןמ
 רשאכ ,תושעל המו .ורבח לע ןנואתי שיאש ׳הז לע הז
 רבד לש ופוסב .לשנאב ריכהל הצר אל ריעה־שאר
 םושב יכ המוד .לשנא ליבשב םג טרס הקמלש גישה
 שאר־יבשוי ינש םימייק ויהש ,הזכ בצמ היה אל וטיג
 וטסאימ הבונ ,דתיה תאזה הניחבה ןמ .טארנדויה לש

 .הנימב הדיחי םתסה־ןמ

 ,בצמה היה הזכ ןכא ,ןוכנ תמא (ינומדא היח)

 היה רשפא דבלב קסנולפ יפ־לע ירה .הבאד,ד הברמל
 והשמ תושעל רשפאש ,רחא בצמ םג ןכתיי יכ ,תוארל

 .םידוהיה ןעמל
 טרסה תא רבכ גישהש רחאל (הפרא יבצ)
 .ועגרז־תחנ תא םישנאל תוארהל זא קר לשנא ליחתה
 תורידה תקולח ןיינע לולכ היה ותוכמס ימוחתב

 .וטיגב
 ץאל דע היה וטיגב תורידב קחודה (רב הלב)
 רצ רדחב וררוגתה תוחפשמ ששש םירקמ ויה .רעשל

 .דחא
 תושפנ הרשע־תחא ויה ונלצא (רבורוט היח)

 .דחא רדחב
 ףחוד הקמלש היה תוריד יניינעב (הפרא יבצ)
 ךייש הז רבדש ׳רידת ורמואב ,לשנא תא המידק
 םיצפחו םדא־ינב ךילשהל גהונ היה לשנאו .וילא

 .וידי ומב תורידמ
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 ובי׳זאסונ הנחמב הדובעל םישנא תפיטח תעב םג
 אלב ,םהיאובחממ םישנא וידי ומב איצומ לשנא היה
 ןכש .וז הדמחנ הכאלמב תידוהיה הרטשמה לע ךומסל
 לצא גישהל היה רשפא המיאתמ די־תנתמ ידי־לע

 .הדובעה ןמ רורחיש םג לשנא
 לע ונלש טארנדויל רסמו קמאר עיגה תחא םעפ
 הרטשימה .היפכ־תדובעל שיא םישיש קפסל המישמה
 ¬נאה רפסמ תא ףוסאל ידכ ,הלילה לכ הדבע תידוהיה

 דחושה תאו ,ררחוש דחוש םלישש ימ .שורדה םיש
 .לשנאל קרו ךא םלשל היה רשפא

 רחאל קר .ןזור תחפשמ לצא זא יתרתתסה ינא
 םע דחי יתאצי ,וטיגל ץוחמ לא םלוכ תא ואיצוהש

 .ידמע ורתתסהש םירבג השימח

 תידוהיה הרטשמה

 גייווצנוארב לאומש היה תידוהיה הרטשימה דקפמ
 .ותוחאו ומא םע דחי ונילא םשמ הלגוהש ,ןיבורדמ

 ,קוטשניב ,קלוי׳צ1ק ,קארטאיו הרטשימב ודבע םדבלמ

 םקלח ,םירטוש הרשע ויה לוכה ךסב .םירחאו פוקנייש
 .םיטילפה ןיבמ םקלח ,וטסאימ הבונמ םישנא

 לוסיח ימיב תעדל ומצע דבאל הסינ גייווצנוארב
 שארמ רבכ עדי הרטשימה דקפמ רותב ןכש ,וטיגה
 תשרופמ הדוקפ לביק אוה ךא .שחרתהל דמועה לע
 ךכ םוש לעו לוסיחה תדבוע תא תולגל ול רוסאש

 וליצהל וחילצה אוהש ךיא .ושפנב די חולשל הסינ
 .ץיבשואב ךכ רחא חפסינ אוהו

 ןיד-תיפ

 ךרוע היהש ,יחרזא ןיד־תיב םקוה טארנדויה דיל
 לשב וצרפ תוקולחמ הברה .םינוש םיניינעב םיטפשמ

 .הרצונש תופיפצה תמחמו וטיגב תורידב קחודה

 ןידה־יקספ תא .ןיבורדמ רסאוודלוג היה טפושה
 .תידוהיה הרטשימה לעופל האיצומ ,דתיה

 שמיש יבא םג ;םיטפוש המכ ויה (ינומדא היח)
 םא תרכוז יניא ךא ,םיטפשימה דחאב טפוש םעפ

 .ןייד וא ,טפושל רזוע היה ודיקפת

 םימכחכ ובשחנש םישנא ובשי הזה טפשימה־תיבב
 םולשה לע רומשל ידכ םדי הגישהש לככ ושע םהו
 ואלימ רשא םידוהימ תובר ונלבס ןכש .וטיגב טקשהו

 .םיניינב ישוגל םיארחא לש דיקפתה תא

 רשאו םינמרגה וגיהנהש הטישה התיה וז ןכא
 ולכאיש ,הזכ בצמל.םידוהיה תא איבהל ,דתיה התמגמ
 -תיב םחל וז העפות דגנ םנמאו .והער רשב תא שיא

 .ידוהיה טפשמה

 םילוח-תיב

 'הבונל ועיגה 1941 תנשב רשאכ (הפרא יבצ)

 בונאכי׳צמ םידוהי םיטילפ לש םיחולשמה וטסאימ
 יאש ,•בר הכ וטיגב תורידב קחודה השענ ,ןיבורדו
 תוביסה תחא וז ,דתיה .שממ םושנל דוע היה רשפא

 .סופיטה־תפיגמ ץורפל

 דציכ ,ץעייתהל ידכ םישנאה תא סניכ טארנדויה
 ׳תואירב תדעו הרחבנ .הזה שדחה ןוסאה ינפ תא םדקל
 השמ ןי׳צוכוסמ טחושה ,קלוי׳צוק שרהמ הבכרוהש

 .יכונאו לגס. לאומש ,רייאנ

 :ויה ונילע ולטוהש םידיקפתה ןיב

 םתוא לכו שומישה־יתב דויס ,תורצחה לע חוקיפ
 לוזילב יוקינ ,םישנא םיסנכתמ ויה םהבש תומוקמ

 .יוטיח־יעצמא ראשבו
 ,תווקמה תואצותה תא ואיבה אל הלא לכ לבא

 .םילוח־תיב היה ץוחנ .הכלהו הטשפתנ הפיגמה

 םדוק ,דיה ץוחנ ,תאזה המישמה יולימל תשגל ידכ
 תורשע לבא ,םלוא היה .םיאתמ ןוכיש אוצמל לכ
 .הפצירה לע םש תולטומ ויה םיטילפ לש תוחפשמ

 םישנאל ןוכישדכוקמ הזיא אוצמל אופיא היה ךירצ
 ־וחה־תיב תא וב רדסלו םלואה תא תונפל ידכ ,וללה
 ,םיניבל ונרבצ ,גגה־תוילעב שפחל אופיא ונאצי .םיל

 ונייה םהלש ןשעה־תורוניצ תא רשא םירונת ונינב
 ,םירסחה םיפערה תא ונמלשה ,תוגגה ךרד םיאיצומ

 םיריידה ליבשב הקסה־רמוח ןכו םינורזמו שק ואבוה
 .םישדחה

 אבוה םחפ ,םינורזמ ונלביק ריעה שאר תאמ
 ¬ומוקמב ורדוס םיטילפה .םירפכה ןמ שקו בונאכי׳צמ

 .יונפ היה םילוחה־תיב ליבשב םלואהו םישדחה םהית

 םירבדה ןמ היה אל םילוחה־תיב לש ודויצ םג
 ותדוקפ יפ־לעו טארנדויה םע םכסה ךותמ .םילקה
 ,ומש ץראווש ,ןיבורדמ רגנו תורדגה ןמ תוחול וקרופ

 וז ךרדבו ורשוי םינשי םירמסמ .םישגרד ןיקתה
 :ויה םישגרדה תודימ .םישורדה םירמוחה תא ונגשיה

 ןכ יכ הנה .רטמ 1.80 ךרואהו רטמיטנס 70 בחורה
 רחא ."םילוחדויב לש תוטימ" עבראו םירשע ונגשה
 .םירכו תוכימש זוכיר םשל םיתבב ףסוא ליחתה ךכ

 ־םינפ־רבסב ונתוא םילבקמ ויה םישנאהש ,רמול שי
 לש ודויצל םיצוחנה םיצפחה תא םנוצרמ ונתנו תופי

 .םילוחה־תיב

 ר״ד לש תוארוהה יפ־לע השענ םיניכה לוסיח
 דקסנולפ וטיגמ רב

 םג הרוה רב ר״ד .םילוחה־תיב להנמ יתינמתנ
 תא עצבל ונלוכי אל לבא ,םידגב יוטיחל זגרא ןיקתהל

 .םיאתמ רמוח רסוחמ תאזה הארוהה
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 תדחוימ ךרדב ונגשה םילוחה־תיב םויקל ףסכה תא
 הרומתב ףסכ תחקל ונלוכי אל םיטילפה ןמ .הנימב
 ויהו שוכר לכ םהל היה אל ירהש ,םהילוח תזפשאל
 דימא םדא הזיאו הרק רשאכ תאז תמועל .לכ ידסח
 -תיב לא תכלל הצר אלו סופיטב הלח וטסאימ־הבונמ

 םירכינ םימוכס ומלשב ףסכב ומצע הדופ היה םילוחה
 .םילוחה־תיב תבוטל

 .תיבב ובכש לוכה ונלצא (ינומדא היח)

 יתילח .םילוחהדויבב יתבכש ינאו (רבורוט היח)
 יתילח המימת הנש .הלחמב םיכוביס םג ויהו סופיטב זא
 .ואירבה םלוכו סופיטב ולח יתחפשמ ינב לכ םג .הזמ
 ר״ד היה ,םוקמב היה אל רב ר״דש הדקמ לכב

 .וטיגל אב יקסבוק׳זוג
 אוה .עובשל תחא אב היה רב ר״ד (הפרא יבצ)
 יתייה ינא .םילוחב לפטל דציכ ,קתפ לע יל םשר םג
 .תופורת ונל איבמ היה םג אוה .ויתוארוה תא םייקמ
 רקסתש הינמחרה תוחאה תא ומע איבה תחא םעפ

 .תוקירז קירזהל הדמילש ,קסנולפמ

 תדליימה .תופורת לש זגרא יולת היה ריקה לע
 .תוקירז תקרזהב תקסוע התיה ,ליפנאפ ,ןיבורדמ

 םילוחה־תיב לא םיליבומ■ ונייה השק םילוחה תא
 ינש .ארונ היה םילוחה־תיבב קחודה .קסנולפ וטיגב

 .תחא הטימב םילטומ ויה םילוח

 יתשמ היה בכרומ ונלש םילוחה־תיב לש תווצה
 הינשה םש תאו בונאכי׳צמ הקסבוקאמ הרש ׳תולפטמ

 .רכוז יניא

 לש םהיתורעש וחלוג רב ר״ד לש ויתוארוה יפל
 םעטמ ראסימוקה — ריעה שאר .םירבגה םילוחה
 האצוה םא ,תימוימוי תרוקיב ךרוע היה ,הלשממה
 תוסונא ,סופיטב ולחש םישנ םג .לעופה לא וז הארוה
 םע רשק לכ הזל היה אל .ןשאר רעש תא חלגל ויה

 .רטלאו ידיב ךרענש זגה

 םיממחמ ונייה .היטבמא םג ונקתה םילוחה תיבב
 .יעשמל חלוג ושאר רעשו היטבמא לביק הלוח לכו םימ
 ¬וחפשמ יתבמ םילוחל אבומ לכואה היה תאז תמועל

 םישורדה םיעצמאה ויה אל םילוחהדויבלש םושמ ,םהית
 .דבלב הת קר ולשיב םוקמב .םתנזהל

 ינבש שקיב ,וניו ,בונאכי׳צ יטילפ לש םגיצנ
 .ונדי הגישהש לככ ונישע .םילוחה־תיבב ולבקתי וריע
 ־תיבב ותמ 1942 יאמל ראונאי ץבש הפוקתב
 ונחלשש הלא ןיבמו וטסאימ הבונ וטיג לש םילוחה

 .שיא 170 ׳קסנולפ וטיג לש םילוחה־תיבל

 ליחתה רבדה .סופיטב ינא םג יתילח ףוסבל
 ־תיב לא דחא םוי יאובב ןכש .ךכב המ לש ןיינעמ
 םושמ ,םיאופק םימ טבמאב יתאצמ ,רקוב תעל םילוחה
 .טבמאה תא וקינ אל הלילה תרמשמ לש תולפטמהש

 חרקה תא וב יתרבשו ןזרג ימצעב אופיא יתלטנ
 םילוחה־תיב לש טנייצאפ יתישענ .יתקבדנ זא םנמאו

 ־ופ לאפר זא לביק םילוחה־תיבב ידיקפת תא .ונלש
 .יקסרוק

 ,םילוחה־תיב רגסנ ,סופיטה תפיגמ התלכש רחאל
 היהש אלב םילוח־תיב םייקל םעט לכ היה אל ןכש
 אל .תיאופר הרזע שיגהל לכוי רשא םוקמב אפור
 ־אכי׳צמ שבוחה ,רטסוש םלושמ תאז תושעל היה לוכי
 ,תוקירז השוע ,אפרמכ ומצע גיצמ היה רשא ,בונ
 .ןומא וב םינתונ ויה םישנאו ,יופירב קסוע היה וליפא
 הגישה אל ,קסנולפ התשעש ךרדכ ,אפור איבהל וליאו

 .ונלש טארנדויה לש ודי

 וטיגה לוסיח

 ןמ הארוה טארנדויה לביק 1942 רבמבונב 6־ב
 המישר ךורעל ,ןמדירפ המלש תועצמאב טארדנאלה
 םישנא לבא .וטיגב םייביטקודורפ יתלבה םישנאה לש
 .דואמ דע םיבר וטיגב ונלצא ויה םייביטקודורפ אל

 .היה אלש טעמכ רעונ

 ,קלוי׳צוק שרה תא חולשל טלחוה י תושעל המ
 םעטמ ראסימוקה לש "רצחה טייח" תרותב רשא
 תיעצמא יתלב השיג ול ,דתיה םיינמרגה תונוטלשה
 בושח קלוי׳צוק לש ודמעמ בגא היה ןמז ותואב .וילא
 םדא היה אוה .הקמלשו לשנא לש םדמעממ רתוי
 חיטבה קלוי׳צוק .דובכב וילא וסחייתה לוכהו יניצר
 .וליבשב בהז־ןועשו ותשא ליבשב הוורפ ראסימוקל
 שיא 55־ל םצמוצת המישרהש גישה הז ריחמב ןכאו
 הקמלש יאשחב וקסע תאזה המישרה תכירעב .דבלב

 .לשנאו

 ¬ישר ךורעל הדוקפה לע העידיה (רבורוט היח)
 ¬יבשב ,דתיה אל בוש םייביטקודורפ־אלה םישנאה תמ

 שוריפ יכ ,ונעדי עודי .ןבומ יתלב דוס תניחבב ונל
 ךרדב םינכמ ויה ךכ ."תבחמל הכילה" אוה רבדה
 רשא םישנאמ תועידי ונל ויהו .הז גוסמ תוילגה ללכ
 לא עיגה וז ךרדב .ונלש וטיגה ךותל בנגתהל וחילצה
 לע רפיס רשא ,הבאלממ ונלש דחא ריכמ ונתיב
 היה בונאכי׳צמ לקניפרוג םג .קנאדיאמו הקנילברט
 הינידיל ונל בתוכ היה השראוומ .הקנילברט לע רפסמ
 םידוהי יחולשמ לע ונל רסמ אוה ףאו םש השענה לע

 .הדמשהדוומוקמ לאכ קנאדיאמו הקנילברט לא
 הננתסנ רשאכש ,ומרג ולאה תועידיה לכ ןכאו
 ־יתלבה תמישר תכירע רבדב הארוהה וטיגה לא
 ־ונובירה םע הרות־ןיד״ל דע רבדה עיגה ,םייביטקודורפ

 ."םלוע־לש
 ־שוס ןוגכ ,םינקזה םידוהיה ופסאתנ (הפרא יבצ)
 ,יקסרוקופ ׳וטסאימ הבונמ לגס ברה ,ןיבורדמ קאינ

 .םירחאו יקסבופופ
 .ךכב קלח לטנ יבא םג (ינומדא היח)

 84* ,רסנולפ רפס
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 םע הרות־ןיד הירחאו הליפת וכרע (הפרא יבצ)
 הדוקפ תידוהיה הרטשימה הלביק םייתניב .םיהולאה
 המישרב ,לשמל .םישנאה תשמחו םישימח תא ףוסאל
 .תונב יתשל םא ,בונאכי׳צמ ׳ץיבוניבר תרמ .דתיה

 רעש דיל תונבה תחא המצע הליטה ,םאה תא וחקלשמ
 ,המא תא איצוהל חינת אלש ,הקעזו המדאה לע וטיגה

 זא דמעש ,הקמלש ולאו .הנממ׳ תושישק ןנשיש םושמ
 ?אופיא ןתא ימ תא :רמא ,ידיל

 ואצי םיללמוא השימחו םישימח םתואש העשב
 םיפוטעה ,םהיניבש םירבגה ויה ,וטיגל ץוחמ לא

 :םירמוא ,םהיתוילטב

 .םיראשנה ןעמל הרפכהו ןברקה היהנ ונאש יאוולה

 תולגעב ולבוה םה 1942 ראורבפב 8־ב וא 7־ב
 ,תבכרה תונורקל דימ םש ולעוה הארנכ ,קסנולפ לא

 .ץיבשוא לא האציש

 םינמרגל תודגנמהה תלאש

 ¬חמה הררועתנ ,םיטעומה םיריעצה ברקב ׳וניניב

 ירה !יד :רמול העשה העיגה התע אקווד■ אמש ,הבש
 והקי רחמ• ,םתוא םיחקול םויה .םיתמ תחא םעפ קר
 לא סנכיהל ינמרג םושל דוע חיננ אל אמש .ונתוא
 ,ןאכ ושעיש ,ונב תושעל םירמוא םהש המ ?וטיגה

 ינב תא תוומל ריגסהל ונא םילוכי דציכ .םוקמב
 ךכ־רחא ראשינ םא וליפא ז ונידלי תא ,וניתוחפשמ
 ונייה ולאכ תוחיש ?הלא ויהי םייח הזיא ,םייחב
 ולאה תולאשה לע הבושתה לבא ,וניניב םיחחושמ
 םינוא־ירסח ונייה ירהש .תילילש ונחרכ לעב .דתיה
 אל ,םיכמות םוש ונל ויה אל ומצע וטיגב .ןיטולחל
 ידוהיה רוביצה ראש דצמ הרזע םושל תופצל ונלוכי
 ¬לודמ ,םיבערומ ,םילהובמ םישנא הלא ויה :וטיגב

 ןכש לכ .יהשלכ המזויל תונעיהל םילגוסמ יתלב ׳םילד
 אל הזכ בצמב .ץוחבמ הרזעל תופצל ונלוכי אלש
 דרמ לש והשלכ ןויסנל םיריעזבש ריעז יוכיס ףא היה

 .תוממוקתהו

 ־ונובירה םע הרות־ןידה רחאל (רבורוט היח)
 בורקבש ונעדי .וניתושפנ תא ליצהל וניצר םלוע־לש

 .וטיגה לש רומגה ולוסיח יופצ

 םהל תתל ונשקיב ,םינמרגה לצא ונייה םיימעפ
 .ומיכסה אל םה לבא ׳ףסכ

 םולשת תרומת םייוג לצא רתתסהל םג וניסינ
 החילצה ףוס ףוס .ונלבקל וצר אל םה לבא ,ןמוזמ ףסכב
 לצא רתויב ריעצה תאה םע ונמא תא רדסל יתוחא
 תוינלופ תודועת רדסל וחיטבה וללה םייוגה .םירצונ
 רוסמל ונמא לש התחטבה תרומת ,חאהו םאה ןעמל
 יתוחא הכלה דוחל .וטסאימ הבונב ונתיב תא םהל

 ילש דוד*תונב יתש םע ינא ולאו םידלי ינש םע
 לבא ,הסחמ ונשפיח .דוחל ונא םג ונכלה השראוומ
 םתוא ונרכה אל ,םדא־ינב ןיב ןיחבהל ונעדי אל
 .עשר והימו בוט םדא אוה םהמ ימ ,עובקל ונלוכי אלו

 הדשב תוליל ינש ןושיל אלא אופיא ונל רתונ אל
 ¬שהל הדחפ התיבל ונסנכנש תירפכה .דשאה .הוורואבו

 .ונל ךלנש השקיבו ,הלצא ונתוא ריא
 .וטיגל בושל רשאמ תרחא הרירב לכ וניאר אל
 הרזחב רודחל דציכ — שדח ישוק ינפל ונדמענ בושו

 יוטיגל
 םיבר ןכש .דבלב ונינפל ודמע אל הלא םיישק
 אוצמל וחילצה אל ,וטיגה ןמ ואציש םישנאה ויה
 ףקומהו רוגסה וטיגה לא הרזחב ךרדה םג ךא ,הסחמ

 .המוסח .דתיה הרימש

 ¬יקה םישטיודסקלופהו ,םירכיאה ונישלה יתוחא לע

 עגרב וחקל יתוחא תא .םידליה ינש םע התוא ופ
 םוקמ תאיצמ לע ןתמו־אשמה םייתסהל דמע רבכש
 האיצוהל ורמא התע .םידליה םע דחי הנעמל םיאתמ
 רוקחל אופיא וליחתה םישטיודסקלופה .הילתב גרוהל
 ךותמ בנגתהל הישילשה לכ החילצה דציכ ,התוא
 .רדגל לעמ ץפק אוהש ,םהל רמא ןטקה יחא .וטיגה

 דציכ ,םהל תוארהלו וטיגל תכלל םהל עיצה אוה
 אלש קר שקיב אוה !ודצמ הלובחת וז ,דתיה .תאז השע
 ןמ םתוא האיצוה רשא ,תידוהיה הרטשימב דוגבל
 טושפ הצר אוה ינש דצמ ולאו ׳ףסכ רובעב וטיגה
 הרגס הרטשימה ,החילצה הלובחתה .וטיגה לא בושל
 לצא .םתולתל ודמע תרחמלו רהוסה־תיבב םש םתוא
 אוה .םידליה תא ררחשל םיכסיש ונחלצה ןמדירפ
 םיתעל ול שיגמ היה יבאש הרזעה לע םעפה ונל למג
 אוהש ףסכ אופיא ול ונתנ .המחלמה ינפל תובורק
 ,ונמאל עדונ םייתניב לבא .ריעה־שאר ידיל ורסמ
 תיבמ אופיא החרב איה ,הידלי תא תולתל םידמועש
 ־תלגעבו הפשא ליבוה רשא דחא ןולגע הדחיש .רכיאה
 ונתחפשמ התיה בושו .וטיגה ךותל הרדח הפשאה
 ,הנטקה יתוחא תא םג ימא המע האיבה ןכש ,הלוכ דחי

 .בטיה תרתסומ התיהש

 ,רקוב תונפל עברא העשב ,1942 רבמבונב 14־ב

 םיבייח לוכה .וטיגה לש טלחומה ולוסיח לע ווצה עיגה
 תוצובקב וטיגה בוחרב ףסאתהל דימ םינכומ תויהל ויה
 תא ול רחוב שיא שיא רשאכ ,םישנא הרשע לש
 רתוי אל היה רתומ תחקל .ונוצרכ ולש הירישעה

 .שיאל ןיעטימ וליק הרשעמ

 תולגע תונכומ ודמע וטיגל ץוחמ (הפרא יבצ)
 ןכיהל ,ונל תולגל וצר אל םינולגעהו ,הלילה יצחמ דוע

 .ונליבוהל םידמוע םה

 ,םחל םג ,וישובלמ בטימ תא ומע לטנ דחא לכ
 .הבירו רכוס
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 -יצפח וילענ ךותב רפת דחא לכ (הפרא םירמ)
 .תולגעל טקשב ולע םלוכ .ךרע

 לוסיח לע העדוהה רחאלש תעב (ינומדא היח)
 תיבב ונלצא היה ,םיצפחה תזיראב לוכה וקסע וטיגה
 םוש םיטוקליב תחקל השריה אל יבא .הממדו טקש
 בוש ונל ויהי — רמא — היחנ םא .לכואל טרפ ,רבד

 .םיצפח

 ,קסנולפל ונעגה רקובב ישיש םויב (הפרא יבצ)
 .םירטמוליק 18 לש קחרמ תולגעב ונרבעש רחאל

 ורתונ ןכש ,בר םוקמ התע היה קסנולפ וטיגב
 תורידב ןכאו .ולגוהש קסנולפ־יבשות לש תויונפ תוריד

 .תבשל תונכהה וליחתה .ונתוא ונכיש ולאה

 ,ונלש בורק לצא רוגל ונסנכנ ונא (ינומדא היח)
 ,לוסיחה ףוסל דע וראשנ קסנולפ יבשות .הנידאל
 וחליש ,םירחא תומוקממ קסנולפל ועיגהש הלא תא ולאו

 .םדקומ רתוי

 ןנוכתהל ונילעש ,ונל העידוה תידוהיה הרטשימה
 ןכיהל ללכ־ךרדב ועדי םישנאהש יפ־לע־ףא •חולישל
 המ לכ םהמע םילטונ ויה תאז לכב ,םיחלשנ םה

 .הטימ־ילכ וליפא ,הגישה םדיש

 וטסאימ הבונ יבשות לכל וויצ רשאכ (הפרא יבצ)
 רטוש יל רזע ,תסנכה־תיבב ףוסיאה םוקמב ףסאתהל
 ירתתסהב .קמחתהל ,ויתרכהש ,טסורפ קסאק ידוהי
 תאצל דע ראשיהל ונחלצה ,םיפתרמב יתשא םע דחי
 לש ףסונ שדוחב וניכז וז ךרדב .תרחאה חולשמה
 ןב ,יתשא ירוה אוהה חולשמב וכלה תאז תמועל .םייח

 .יתחפשמ לכ ,יתוחא

 םינמרגה וריאשי םידוהי תצקש ,הרמא העומשה
 .םהמע ראשיהל חילצנש וניוויק .קסנולפ וטיגב

 רשאמ ירמגל םינוש ויה קסנולפ וטיגב םייחה
 ,לוכה גישהל היה רשפא םש .וטסאימ הבונב ונלצא

 םיישפוח ויה ללכ ךרדב םייחה .ורסח אל םחלו רשב
 יתלוכד תובורק םיתעל םש יתרקיב .רתוי םיחונו
 יתלהינ .ונלש הלא םע םהלש םייחה יאנת תא תוושהל
 תורוחס ליבומ■ יתייה ,םיאקסנולפה םע רחסמ יקסע
 רכומ היה קסנולפמ ץלוהכוב ינמרגה .הרוטקאפונאמ

 .םידוהיל תורוחס

 םישנא קר ףוסב וראשנ קסנולפ וטיגב םנמאו
 ¬נדויה םע דחי ולבוה ןורחאה חולשמב רשא ,םיריעצ

 .וטסאימ הבוגמו קסנולפמ םיטאר
 לכ םע דחי חולשמה םע ונעסנ (ינומדא היח)

 .וטסאימ הבונמ םידוהיה

 ורחב ,םישנו םירבג ץב ודירפה ץיבשואב רשאכ
 יתייה יתוחא םע דחי .םישנ 100 ונלש חולשמה ןמ
 הילגר םלוא !ץיבשואב ונראשנ .םישנה תאמ ןתוא ןיב
 םיילענה תא ריסהל הלכי אל איהו ובצ יתוחא לש
 ויה ,םיילענה רוע תא וכתחשמ .הלענש תוהובגה
 איה .תכלל תלגוסמ ,דתיה אלש ,תוחופנ הכ הילגר
 האבשכ .םילוחה־תיב לא רפסמ םימיל תכלל הכרצוה
 ¬יארהו הילא יתשגינ ,דקפימ ךורעל ס״סה־תניצק רקובב

 המכל החלושל םיכסתש יתשקיב .יתוחא תא הל ית
 לבא .התמכסה תא הנתנ איהו ,םילוחה־תיב לא םימי
 חולשל תחת ,היקאבולסמ ,הגלוא הידוהיה ,קולבה שאר
 לא התוא החלש ,ירוזאה םילוחה־תיבל יתוחא תא
 .(הפרשמה לא רשי םיכלוה ויה הזה קולבה ןמ) 25 קולב

 .םישנ הברה וז ךרדב "הליצה" וז תעשרמ השא
 ,דתיה ותרומתב ,בהזב רחסימב הספתנ איה ךכ רחא
 .תוריסאה לש ןהיתונממ תלזוג ,רתיהש םחלב תמלשמ

 .הגרהנו התרונ הז ןוועב

 ויתיאר הנורחאה םעפב .הנחמל חלשנ יחא םג
 המואמ יל עדונ אל םלואו .םירבגה תא וכילוה רשאכ

 .ותומ תוביסנ לע

 .ץיבשואב ונלש םונהיגה ליחתה זאו

 ישילשה חולשמב ונעסנ ונחנא םג (רבורוט היח)
 ¬אצ ינפל .םיעסונ־תונורקב ונעסנ .ץיבשואל קסנולפמ

 דע .תבכרב ונל ויה אל םימ קר .לכוא ונל וקליח ונת
 םשו ,תותשל המ ונל היה אל בוכוטסג׳צל ונעגהש
 ,םונלאששמ .םימ םינלופ ונל ושיגה ,תבכרה־תנחתב

 .ץיבשואל — ורמא ,ונתוא םיליבומ ןכיהל

 ,ןוימה תעש העיגהשמ .הלילב ונעגה ץיבשוא לא
 .תחפטמ היה ףוטע השארש ,יתוחא לע ס״ס־שיא טיבה

 .הריעצ איהש ,ןינעה המב הניבה רשא ,ימא ול הרמא זא
 השאר לעמ התחפטמ תא ס״סה־שיא ריסה םנמאו
 םע דחי ימא תא ולאו ,הנחמל יתא דחי התוא חלשו

 .תוומל חלש םינטקה תויחאהו םיחאה

 .1960 סראמ ,ביבא־לת
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 קבוחימופ הנחמב
 םולבלגניר ןויכראמ ,לסנולפ לע םיפד

 לככ הפיקמ הנומת תתל ונתוצרב :תכרעמה תרעה
 לע ורבע רשא האושהו שוביכה ימי לש רשפאה
 תיגארטה ותפוקתב קסנולפב ידוהיה בושייה
 ¬סהל ונלוכיש םימרוגה לכ לא ונינפ ,הנורחאה

 האושה ידירשו "םשו די" דבלמ .םהב עיית
 תוידוהיה תוליהקה ראשו וטסאימ הבונ ,קסנולפמ
 ונבבוד רשא ,לארשיב םיאצמנה קסנולפ תביבסבש
 םהילע רבעש המ לע תויודע םהיפמ וניבגו םתוא
 ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה לא םג ונינפ ,ישיא חרואב
 לאו קראמ רב ׳פורפ לש ותושארב השראווב
 ¬יעה תימואלה הצעומה התע) קסנולפ תייריע

 רואיתל ךרע־רקי רמוח םהמ ונלביקו (תינור
 .הפוקתה

 דוצמ ךרענ הלילב םייתש העשב .ילויב 13 .1 ףד
 ¬ראכ ונופיקה הבש ,רכיכל ואבוה םישנאה לכו קסנולפב

 דחא לכ לצא .תולא םהידיבש ופאטסג־ישנא תואמ עב
 .הדועת ול שי םא קדבנו שופיח רדענ (םידוהיה ןמ)

 דחא דצמ דומעל ווטצנ םהידיב הדועת התיה אלש הלא
 היה סונא דחא לכו הרדשב ודמענ ופאטסגה ישנאו
 -תוכמ לביק השעמ־תעשבו תאזה הרדשה ןיב רובעל

 -ונתאמ הלאו לופיש לגר ול ודימעה ,תולאב חצר

 ¬יגהב .קבוכימופל אשמ־תוינוכמב ונתוא וליבוה .2 ףד

 .דחא םלוא ךותל שיא 165 לכ ונוסינכה קבוכימופל ונע

 ונלביק אל לכוא םגו םיארונ ויה תופיפצהו קנחמה
 םויב .בערב ועווגו ולפנ םישנא .םימי השולש ךשמב
 ,םימ תצק לבקל ץר דחא לכו ,םימ תיבח ואיבה יעיברה

 -הרטשימ האבוה ךכ־רחא ,םישנא .דמכ ורונ זא

 .םראתל תלוכי ןיאש ,םיארונ םייוניע וניע .3 ףד

 ־חמב םישנא הברה ולה ןוזמה רסוחו םייוניעה ןמ
 ופאטסגה ידיל םילוחה לכ תא רסמ ךלמו לושלשה־תל
 התרונ ךכ ,הרונ ,ףסכ ול היה אלש ימ ,ףסכ שרד אוהו
 ,טנאפ םירמ ,ןאבאלאב הרובד ,טסורפ הטני .דשאה

 הלא לכ .יקסבונירטיצ הרשע-עבש ןב רענו רלה לחר
 ־נטאר — :שבושמב בותכ רוקמב) ׳זגוי׳צארמ ויה
 — — םע-רה לע-ךכ רחא (׳עה — .זנעוו

 .-ש ימו םילוח

 .תכלל םהל וחינהו ,םהל היהש המ לכ ורסמ םה .4 ףד

 ינש וחקלנ (׳עה — שוביש הארנכ) טילעלעקאח לצא
 ויהש םיצפחה לכ תאו םיקראמ 10 ןתנ אוה ,םידלי

 .תכלל םהל וחינהו ,ול

 ידוהיה ירוטסיהה ןוכמה ןמ לבקתנ אבה עטקה
 ןושלב ומשרנש ,םילב םיפד םה הלא .השראווב

 וטיגל עיגה הארנה יפכ רשא ,ינומלא ידיב שידיי
 ־לגניר ןויכראב וזנגנ םיפדה .קסנולפמ השראו
 דע ןויכראה רמוח לכ םע דחי ורחסוהו םולב
 וקוזינ רעצה הברמל .המחלמה רחאל הלגתנש
 ודבא ,םבור אל םא ,רכינ קלחו םיפדה ןמ םיבר

 םתצק ,םיפד רשע־דחא לש םמוגרת אב ןאכ .לילכ
 אובחמה ןמ םתאצוה תעבש םושמ) ,םימלש־אל
 ־גטואב איה םתובישח רקיעש ,(םימוגפ ואצמנ
 ¬קב ונמוס םימוגפה וא םירסחה תומוקמה .םתויט

 .םיירגוסב ומלשה וא םיוו

 דקפמ ידי-לע הרסמנ טראיליא הקטא הריעצה
 םושמ ,ופאטסגה ידיל .ידוהי ,אמאט םשב 9־ה םלואה
 הרמא ,בטיה הננוגתהש ןוויכ לבא .םוח הל היהש
 — — לוכאל הל ונתיש ׳הבער קרו ,הלוח הניאש

 .-הל ןתינו םהל הרמא

 ¬כאב ןתוא וכיה ךכ רחאו תורענה תא וסנא .5 ףד

 .תינחצור תוירז

 איצומ ץלוש ופאטסגה־שיא היה ומויב םוי ידמ
 םעפ .םיליגרת ינימ לכ םתא השועו רצחל םירבגה תא
 םשל םישנא רשעדזשימח ול איבהל הוויצ תחא
 הוויצ אוה ,שיא רשע־השימח ול ונתינ דיימ .רוב תריפח
 .שיא 50 וב סנכיהל ולכוי רשא רוב רופחל םהילע

 םדאב םירוי ויה רתויב הלק הריבע ןוועבו רפחנ רובה
 דע ותוסכל ונתנ אל רשא רובה ךותל ותוא םיליטמו
 הק׳ציא-ויה ורונש הלא ןיב .שיא 50 וב ויהיש
 -,ןינבורדמ טאטש-רקיצנאד

 ךכו .רובדיבונמ עטנ-,ןייטשנרוב ,לבורו הנה
 היה רתויב עורגהו ,ומויב םוי ידמ-

 םהידיב תולאשכ וסנכנ םה זא .הלילה תדר םע .6 ףד
 דעבמ םירוי ויה ךב־רחאו לאמש לעו ןימי לע וכיהו

 .תונולחל

 תושעל תכלל הכירצ תחא השא התיה ,הלילב ׳םעפ
 התוא רצע ופאטסג־שיא .הצוחה האציו היכרצ תא
 איהש ול הבישהשמ .הלילב תכלוה איה ןכיהל לאשו
 ךל תוארהל ךלא בוט :הל בישה ,היכרצל תכלוה
 ינש לע הוויצ רקובבו לפא רדח ךותל התוא איבהו
 -׳צארמ-ויה םירוחבה — — .רוב רופחל םירוחב
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 -״דשאה לע הוויצו-םה רשאכ /זנוי

 שי ירה ,תויחל יל ונת :השקיבו יכבב הררימ השאה
 .ליעוה אל רבד םוש לבא ? יל עיגמ הז עודמ ,םידלי יל
 התיה .הדוקפה תא אלמל ויה םיסונא םירוחבה ינש

 .רובדיבונמ שאראק ׳דשאה וז

 םהיכרצ תא םישוע ויה םישנאהש תעב םוי לכ .7 ףד
 הרשע וכרואש רוב רפחנ .םינוש תוזחמ םישחרתמ ויה
 ויהו םימוריע דחיב םישנו םירבג םיבשוי ויהו םירטמ
 ךכו ,םינבא םהב ודייו דוקרל ךכ רחאו רישל םיסונא

 .םוי לכב תועש המכ רבדה ךשמנ היה

 -המ לאשו —-סניכ ופאטסגה שיא

 םילודג-רמשמה לע םידמוע םהשכ הלילב
 .םישנא יד —- — םיכלוה םניא-תוריל

 וכלו םיבלכ ינפמ דחפמ אוה םואתפו ונופצמ לע .8 ףד
 .הרוי אוה

 ןוזמ־תוליבח םע תולגע יתש ואיבה תחא םעפ
 .סקופ המלש אב תוליבחה תקולח םשלו ,קסנולפמ

 .תוליבח המכו המכ ומצעל לטנ ךלמ הרטשימה דקפמ
 זא ,יחל־תדיטס ול ןתנ ךלמו ול השריה אל סקופ
 ¬יבח תא קלחל אלו תולגעה תא ריזחהל סקופ הוויצ
 אל עודמ :הקעצ המק קסנולפל ובושב .ןוזמה תול
 שחרתמה לע לוכה רפיס סקופ .תוליבחה תא קליח
 טאר-— קסנולפמ ופאטסגה-.הנחמב
 לא — — — ואיבהו קבוכימופמ-םשה יפל

 םש ,קסנולפ

 םהיתומש תא רסמ אוהו ,תונמאנ תוכמ והוכיה .9 ףד
 .םהב תוריל ודמע דועש הלא לשו ורונש הלא לכ לש
 ,לק רתוי תצק בצמה השענ זאמו והולת הז ןוועב
 .םלוכ תא ורקחו םינמרג לש הדעו האב ישילשה םויב

 בכרומ היה לכואה ,ררחשל וא-ו ונשגינ ונא
 ונטקוה דוע ךכ־רחאו םימ תצקו םויל םחל םרג האממ
 -ש התנע הדעווה .םארג םישימחל תונמה
 ררחשל-םיחלוש םידוהיה ,יד םכל שי לוזלזל
 -.םייעובש דוע-טעמ דוע םכתא

 ,ונל ועידוה

 םויהש םושמ ,רצחה תאו תופצרה תא הקננש .10 ףד
 תואמ שולשכ ואב ברעב 6 העשב .ונתוא וררחשי
 סונא דחא לכו רצחל תאצל וניווטצנ ונלוכ ,תולגע
 תוכמ ונתוא וכיה זאו רצ שפשפ ךרד רובעל היה
 םה ךכ־רחא ׳הלילב 11 דע רבדה ךשמנ ךכ .תוירזכא
 ־קינקנ םתוא וליכאהו םישישקה םישנאה לכ תא ושפיח
 .םינמרגה דגנ תונעט הזיא םהל שי םא ,םולאשו ריזח
 רמשמ תחת ונעסנ ךכ .ןמוקממ זוזל זא ווטצנ תולגעה
 -םש ,ובונויגלמ םירטמוליק העבש דע דבכ
 וקעצ רבכ —-העווז-ונינפל הלגתנו

 תולליה ,תונושארה תולגע-

 ונעגהשמ .ונלוכ תא ופרשיש ונבשח .ורבג .11 ףד
 המ לכ תאו תולגעה ןמ תדרל ונילע וויצ רתוי בורק
 ץורל ונילע וויצו וכיה ונתואו ופרש תולגעב היהש
 .ףרשנו הרונ רהמ ץורל עדי אלש ימו השראוול רהמי
 ־גישק לואש השמ ,הפרשנ השראוומ ׳ץיבקראמ השאה
 ונצרש רחאל .ורונ רובדיבונמ רגייווש לדנמו יקס

 -רחא ונעגה תודשה ךרד-ילב ךכ
 ־רחא-רשא ,תוחא םע-ונתנ ףכית

 -•ו .השראוול ואיבה-ובונויגלמ ךכ
 —-— --רשא הרטשימה

 .(׳עמה — םיפדה םיקספנ ןאכ)

 :םיילוש־תרעה

 ורסמנ קבוכימופב תוומהדונחמ לע םיטרפ תצק
 הרטשימה־שאר לש ומש ףאו םירחא םידע ידי־לע םג
 .םירחא תומוקמב רכזנ ,ךלמ ,הנחמ ותואב ידוהיה
 לסוח םשו קסנולפל אבוה דגוב ותואש הדבועה םג
 .םירחא לש םתודעב רשאתמ ,םמצע םידוהיה ידיב
 לעב לש ולרוגב הלע המ עודי אל ,רעצה הברמל
 השראוול עיגה אוהש חינהל שי ךא ,וללה םיפדה
 יפל .םולבלגניר ןויכראב רמשימל ויפד תא רסמ םשו
 תא בתכ רשא ,טושפ םדא הז היה םינמיסה לכ
 .תיתורפס הרמוי אללו ׳יעצמא־יתלב! ןפואב וירבד
 ־ינמיסש הדבועה ןמ םג וז הנקסמ קיסהל רשפא
 היה ךירצ םוגרתה תעשבו דואמ םיטעמ םה קוסיפה
 .(׳עמה) .ינויגהה םרדס יפל םיטפשמה תא קלחל
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 ןומולס טרבלא

 ץיבשוא דע קסנולפמ
 ¬סיהה הדעווה לש 1350/1296 רפסיונ ךמסימ

 םידוהיה לש יזכרמה דעווה דיל תיזכרמה תירוט
 ־םה ,הז ךמסימ .ינקירמאה רוזיאב םיררזזזשמה

 ,קסנולפל םינמרגה תסינכ רתאל דיימ ׳1939 תנשב

 השעמ ריעה יבשות תא דירחהש ןושארה רבדה היה
 .םידוהיה םינעשהו םיפרוצה תויונח לכב דיענש דושה

 תורידהו תויונחה לכ ודדשנ ןכמ רחאל םייעובש
 .תוידוהיה

 ¬והיה לכש ,ווצ דימ אצוה יצאנה שבוכה תסינכ םע

 לש הדימע רחאל .קושה־רכיכב סנכתהל םיבייח םיד
 ,ינמרג לארנג ידי־לע הדוקפה הלטוב ,רכיכב תועש המכ
 םיחאה ןוגכ :ריעה יבוטמ ,הבורע־ינב 60 ורצענ ךא
 ¬בל תונח לעב ,יוטאלפ ׳תלוכמ־תונח ילעב /ץיבובוקעי

 הבורעה־ינב לכ .םינפ־יאושנ םידוהי דועו .גנילרפש ,םיד
 .דקפימל ואבוה םוי םוד אלכה־תיב לא ואבוה הלאה

 ינב ןמל םידוהי המכ ןכל םדוק דוע ויה אלכה־תיבב
 רבדה .ונוע םה הבורעה־ינב 60 םע דחיו 60 ינב דעו 16
 ןמ םתוא וליבוה דכ רחא .תועובש עברא ךשמנ הזה

 •רבד םהילע עמשנ אל זאמו ריעה

 ולעוה ,םידוהי 250 וספתנ 1939 רבמבונב ךרעב
 ,השראו דילש בודאי הרייעל ואבוה ,אשמ־תוינוכמל

 קלח קרו זא ורונ םיבר .לגרב םצירהל וליחתה םשו
 םידוהיה לכש ׳הדוקפ האצי ןמז ותואב .ורזח םהמ ןטק
 םש .הירמראדנא׳זה רכיכב בצייתהל םיבייח 60—16 ליגב
 רבעל םלוכ וחלשנ ךכ־רחאו חצר־תוכמ םידוהיה וכוה

 .היפכ־תד

 ¬יהל םידוהיה לכ לעש הדוקפ העיגה 1940 סראמב

 ,הקסדורגושיו תובוחרה תא ליכה וטיגה .*וטיגב רגס

 וטיגב םירוגמה-יאנת .הי׳זוקו הקסבאשדאו ,הקסוטלופ
 ,הביבסה לכמ םישנא ואבוה וטיגה ךותל .םיארונ ויה

 ¬נדוי םקוה דימ .םידוהי םיפלא תרשעכ הנמ אוהש דע

 ,יקזדאריש ,שאר־בשויכ קמאר בקעי ודמע ושארבש ׳טאר
 ¬נדויה .םידחא דועו לבוק לקנעי ,ץירג לקנעי ,ריכזמ

 תורכל וחלש ,הדובעה יניינע תא רידסהל ליחתה טאר
 ינויב וא יאמב .תודובע ראשו שיבכב הדובעל ׳לובכ
 םע בוהצ יאלט דונעל םידוהיה לכ לעש תדוקפ האצי
 םישנאה ויה וטיגב ."הדוי" הרוחש תבותכ םעו דוד־ןגמ

 .םתכאלמב םיקסוע

 .׳עמה — 1941 יאמב השעמל םקוה וטיגה *

 ,קסנולפמ ןומולס טרבלא לש ותודע תא ליכ

 ,הינמרגבש םייהנדייהב 30.6.1947 םויב הרסמנש

 .(׳עמה) ■"םשו די" תועצמאב לבקתנ

 ישנא ואב 1941 תנש לש ךרעב טסוגוא שדוחב
 תואמ עבראכ וספת םה ,םירטוש םע הבאלממ ופאטסגה
 הדובעב .ובי׳זאסונב הפועת־הדש תונבל םוחלשו םידוהי

 .בערמ םיבר םידהי ותמ וז

 םיבייח םידוהיה לכש הדוקפ האצי שדוח ותואב
 ¬ייוצמ ויה אלש ,םירזה .וחאב ריעה ירוחאמ בצייתהל

 וחלשנ םה דכ רחא .תוירזכאב וכוה ,יוהיז־תודועתב םיר
 םשל .םישדח המכ וקזחוה םשו קבוכימופ דצבימ לא
 וסמעוה םישדוח המכ רחאל .לכוא םהל םיאיבמ ונייה

 1942 טסוגואב .השראוול וחלשנו תולגע לע םידוהיה לכ

 תחיקלב הליחתה הנושארה היצקאה .םישוריגה וליחתה
 .םידוהי ףלאכ וחקלנ זא .הלעמו םיעברא ינב םישנא

 םתיילגה רחאל דיימ .הדובעל םיחקלנ םה יכ ,םהל רמאנ
 וטסאימ הבונמו-מ םישדח םידוהי 1800 ואבוה
 ¬יגה ליחתה ןכמ רחאל תועובש השולש .קסנולפ דילש

 היצקאב .40—30 ליגב םישנא וחקלנ זא .ינשה שור
 רחאל םייעובש •םידוהי םיפלא תשולשכ וחקלנ הינשה
 ־והיה לכ זא ופסאנ .ןורחאהו ישילשה שוריגה אב ןכמ
 לבוהש חז חולשמב יתייה ינא ףאו וראשנש םיד

 .ץיבשואל

 םישנא .היצקלס הכרענ תבכרה ןמ ונדריש תעב
 דצב םידליו םישישק םישנא ,דחא דצל וחלשנ םיריעצ
 ־יעצה ,תופרשמל דיימ וחלשנ םידליהו םישישקה .ינשה
 ונתאמ וחקל דיימ ,הנחמל ונאובב .הנחמב וראשנ םיד
 תחלקמל ונתוא ואיבה .םיפירצל ונוחלשו וניצפח לכ תא

 .20.12.1942־ב הז היה .ונידגב תא ונתאמ ולטנו

 וקליח םיפירצב תועובש העברא לש הייהש רחאל
 ליבשב םיפסונ םיפירצ ונבש ויה .תונוש תודובעל ונתוא
 דתיפ ;"ןוינוא" קשנל תשורח־תיב םג היה ,הנחמה
 ינא •תורחא תודובע דועו הגירא-תיב ,םיילענל תשורח
 יאלמשח יננהש ןוויכ ךא •הרוחש הדובעב יתדבע ימצע
 ¬מדזהה יל הבתינו יעוצקמב הדובעל דכ־רחא יתרבעוה

 .םינפבמ הפרסמה תא תוארל תונ

 ץיגשואג זופרסמה הארמ

 ־חרפה היה הפרסמל הסינכב :הלאכ ויה םינקתימה
 םש ודמע .םידגבה תטישפל דעונש רדח לא דילומ רוד
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 םש .םידגבה תיילתל םיבלוק ויה תוריקה לע ,םילספס
 ,דתיה רדח ותואב .דחיב םישבו םירבג םיטשפתמ ויה

 4—3 וסנכנ רדח ותואל .״הצחר רדח״ תבותכ הילעו תלד

 יפלש ךכ ,תוחלקמ אלמ היה רדחה .םישנא םיפלא
 וסחדנ לבא ."הצחר רדח" תמאב הז היה ןושארה םשורה
 רחאל .םוקמב ךוסחל ידכ םוצע קחודב םדא ינומה םשל
 תיטמרה ותוא םירגוס ויה ,םוקמ ספא דע אלמתנ רדחהש
 םיסינכמ ויה הרקיתבש תונטק תובורא שולשל דעבמו
 דחה תא ןקתל ארקב יתייה םעפ לכ .זאג םימ םוקמב
 רמ םע וקבאנש םישנאה ידי-לע םיערקנ ויה רשא ,םיט
 ,תוריקה לע וחתמנ דשא למשח-יטוח הליא ויה .תוומה

 .הסיסגה ירוסיי תעב םתוא םיערוק ויה םיללמואהו

 יכ ,יבא רכוז .הלילבו םויב םירעוב ויה םינשבכה
 הלודג תחלשמ ןילרבמ העיגה הנושארה הקסהה תעב

 .דלמיה לש ותושארב

 ,הלח יכ ידוהי .דחוימב השק בצמב ויה םידוהיה
 תוכרענ ויה עובשב םיימעפ אלא ,ותוא םיאפרמ ויה אל
 ¬עמ ויה .ןשבכה לא דיימ חלשנ ,הלחש ימ ."תויצקלס"
 לא ותוא םיאיבמ יכ ,ול םירמואו הזכ הלוח לע םימיר
 הקירז השוע היה רשא ןבל קולחב שיא הז היה .אפורה

 .דיימ תמ הלוחה היה הירחאש

 ,ףוהטוטש הנחמל ץיבשואמ יתחלשנ 1944 תנשב
 ןבארגריב לא ינוחלש םשמ .םיישדוח יתראשנ םשו
 1500 םש ונייה .תוללוצ דיל ונדבע םש ,קסבאדג דיל
 ¬רקתה תמחמ .הינמרגל ונתוא וחלש 1945 תנשב .שיא
 םש ,ןבירב רצעיהל סונא חולשמה היה ,תיזחה תוב
 םשו קציפל ונתוא ואיבה ךכ רחא .הנגה־תולעת ונרפח

 .םיסורה ידי-לע ונררחוש

 .םייהנדייהב ,למשטרו ידי־לע םשרנ

 10.7.1947 ,םייהנדייה

 לעו וברחנש םיידוהי םיבושיי לע ירוטסיה ןולאש
 ופסינש םידוהי םישיא

 .ןילופ ץראב ,השראו זוחמ ,קפנולפ ריעה (1
 ידוהיה בושייה ?ידוהיה בושייה םש םייקתה ןמז המכ (2

 .קיתע היה

 .םידוהי םיפלא הנומש ? המחלמה דע םש ויח םידוהי המכ (3

 .רחסימו הכאלמ ?םיירקיעה הסברפה־תורוקמ ויה המ (4

 ¬וביצ תוברת־תודסומ ,הליהקה תודסומ ויה הזיאו המכ (5

 ?התע םלרוג אוה המו ריעב םיבוגריאו תודוגא ׳םייר

 ־בשומ ,תורבק-תיב ,תובישי ,שרדמ״יתב ,תסנכ־יתב ןוגכ)
 ,רפס-יתב ,קדצדוביל ,םילוח־יתב ,םידלידויב ,םינקז

 דאוק ,םייתמארד םיגוח ,ברעה תועשל םיסרוק ,תוירפס
 תויעוצקמ תודוגא ,דסחרוולימג ,םיקנאב ,םיביטארפ

 .(ףכו תויטילופ תוגלפמ ,הכאלמ־ילעב: לשו

 רפס-תיב ,םילוחדוקיב ,םילעופ תדוגא ,הליהק ויה
 ,תוידוהי תוירפס יתש ,הרותדומלת ,"תוברת" ס״יב ,ףלח

 ,תורבק-תיב ,םידסחדוולימג תפוק ,יביטארפואוק קנאב

 .תוידוהיה תוגלפמה לכ ,שרדמ-יתב 3 ,דחא תסנכ-תיב

 ,הליהקה ידיב ויה ירוטסיה ךרע ילעב םיניינק הזיא (6

 הלא םיניינק לש םלרוג המו תויטרפ םיידיב וא רוביצה
 ,השודק-ישימשת ,םיסקנפ ,תובצמ ,םיניינב ןוגכ) ? התע

 תונומת ,םירפס ,םימשב-תוספוק ,תורטע ,תוכורפ ןוגכ
 .(ב״ויכו

 המחלמה תישאר ןמל ריעב רתויב םיבושחה תוערואמה (7
(9.1939 1). 

 ן יצאנה שוביכל דע (א

 םיווצה ,השילפה ךיראת) :יצאנה שוביכה ימיב (ב
 ,המחלמ-סמ ,הבורע־ינב ;םידוהיה דגנ םינושארה

 תזיזג ,םייוניע ,/חותפ וא רוגס/ וטיג ,תומרחה
 םידוהי תרבעה ,הימכ־תדובע ,םידחוימ־תותוא ,ןקז
 ¬צוה ,תוערפ ,ךפיהל וא םירחא תומוקמל ריעה ןמ

 יפוסה לוסיחה ללוחתנ דציכ ,דוש-ישעמ ,גרוהל תוא
 .(ךיראת ?בושייה לש

 .ער אל .תידוהי-אלה היסולכואה לש סחיה (8

 התיה אל ? תודגנתה הזיא קסנולפב םידוהיה ונגריא םאה (9
 .תודגנתה םוש

 — זוכירה הנחממ :םייחב ורתונש םידירשה רפסימ (10
 .עודי אל ?תורחא םיכרדב .האמכ

 ר״וי ,דיה ,ץיבשואב הפסיג ,אריפש :םיעודי םישיא (11
 ,ןמברג ר״ד םיינישה-אפור .םי־לוח-רוקיב לש רבעשל

 רבה ,ןרהא ,קאלדנומ םהרבא .ץיבשואב אוה ףא הפכינ
 .רבעשל הליהקה דעו

 .ל״נה תודעה־תייבגמ קלח םה הלא םיטרפ םג



512 

 אנהכ-ולדיש הנשוש

 ןורחאה חולשמה
 תורח ראשנש דחא טרפ ריינה לע תולעהל הסנא
 לש ותרידב יתדמע .1942 רבמבונב הז היה .ינורכזב
 האציש תלדב קדס דעב יתצצהו ץיבונמחנ ןמחנ ידוד
 התיה העשה ."דעצימ״ב תוזחל ידכ ,הקסבאשראו בוחרל
 ךרענש ןוימה ללמ ,ונשי אל הליל ותוא לכ .רקובב שש
 לעו שארמ עבקנ םישנאה רפסמ .ץיבשואל חולשמל זא
 יתעדי .ואולמב ותוא קפסל היה תידוהיה הרטשמה
 דחי ןמשיט הקמירפ םג תדעוצ הזה םוגעה דעצימבש
 הפוקת דוע םייחב ראשיהל הייוכיס תורמל .המא םע
 .הבזועל אלו המא םע דחי תכלל איה הרחב ,הרצק

 ןה םג .םהירוה םע הנרס הלהו הינול םש ודעצ ןכ
 .םהירוה תא ושטנ אל — םדאה םלצ תא ודביא אל

 ינא" :הינול יל הרמא הרקמ ותוא ינפל םירופס םימי
 טרופסנארט ותוא לכ יכ רבתסנו "!תויחל הצור ךכ לכ
 ,ץיבשוא הנחמל סנכנ דחא אל ףא ,םיזאגה־יאתל דעונ

 ...תופרשמב ופרשנו ולערוה םלוכ
 םיבורק ,םלוכ תא יתיארו הזה דעצימב יתלכתסה
 םלוכ ,ףרוח ידגב םישובל ,תוחפ יל םיבורק ,רתוי יל
 םידעוצ ,בטיה םישובל ,ךרעל בוט ילכלכ בצמב ויה
 באד יבל .תבכרל ןוויכב טלחומ טקשב ,עורז יבולש

 ...רבכ וכלה םהו דוע יתראשנ ינא .ילע
 ףרוחהו תמדקומ .דתיה העשה ,םמוש היה בוחרה
 ידוד .הממוש התיה יתדמע הב רצחה םג .ואולמב היה
 וחקלנ הידלי תשולשו הוח תבה ,ןמזמ אל ותמ יתדודו
 תובר םינש זא רבכ היהש ,הלעב) .ןכ ינפל םייעובש
 .(...ךא ,םידליה םע התוא תולעהל יחיטבה ,לארשיב

 ותואב יתא .התיה אל איה םג הצפיל הינשה תוחאה
 ונלכתסהו ונדמע .ץינילק הרשו הלה יתוחא ויה דמעמ

 ...ןורחאה דעצימה ,ףוס ןיא דע ךוראה דעצימב
 ונייחב דוע ונכשמהו וניתבל ונסנכנ םידעוצה םותכ

 .1942 רבמצדב 16־ל דע םיימוימויה

 16.12.1942 — ןורחאה טרופסנארטה

 םלזמ םהל קחישש םישנאה תצובקל יתייה תכייש
 ¬ישעה הלא ויה .ןורחאה םויה םצע דע ריעב ורתונ םהו

 רחא ןורתי םוש .םינקז אלו םירנויצקטורפ ,זא לש םיר
 ¬קתעה ונל םדקש טרופסנארטה ירחא .ונתאמ שרדנ אל

 ,הקסוטלופ בוחרל יתריד תא יתחפשמ םע דחי ית

 התיה יתחפשמ .תיראשה ,ונא ,דחיב םיזכורמ היהנש
 שולש ,ונאו השראווב ויה יושנה יחא םע ירוה .תקלוחמ
 התיהש השיראמ הרוכבה יתוחא .קסנולפב ונייה תויחא

 ונתרידב .הלה תאו ונתוא הלכליכ ,ןמשיט דודל האושנ
 ותשא ,ןייטשניבור יכדרמ תחפשמ הררוגתה השדחה
 התיה תופיפצה .המאו היחא ינש ,הקנלקשורבוד השצ

 .הלודג

 וניכיחו ונשוריג לש קייודמה ךיראתה תא ונעדי
 תוצרפתה םוש ונתרידב תרכוז ינניא .שפנ־ןויוושב ול
 םע המלשה ןימ הזיא — ,שואי תקעז וא ירמ לש
 ־יימו ץיבשוא לע הברה ונעמש .םינוא רסוח ,לרוגה
 לש ןתותימאל עגונב קפסה ןניק ונלוכב לבא ,קנאד
 ארונ ךכ לכ אל דשה ,ןכתיי אל הז" .תועומשה ןתוא

 .ונבשח — ״ותוא םיראתמש יפכ
 ,ונלכא .ליגרכ םייחה ולהנתה היפיצה ימי םתואב
 ,םינמרגה לש תחא הדוקפ ףא ונרפה אל ,ונחכוותה

 טארנדויה ."זוחא האמ" םירמואש יפכ תויהל ונלדתשה
 ויה םינמרגהו הדיקפת תא האלימ הרטשמה ,ןהיכ

 .םידוהיה תיראשמ "ןוצר־יעבש"

 לבא ,םידיחי לש החירב וזיא לע רבוד םשו הפ
 ¬תהל לכויש םלועב חוכ ןיא .רחש־רסח רבדכ הארנ הז

 ץראב ולשמ םה .םהיתודוקפ תא רפהל וא םינמרגל דגנ
 ...םימשב םגש םשורה היה םימעפלו

 עיבשמ היה ,תיראשה לש ילכלכהו יזיפה בצמה
 ונקסע ול ומדקש תולילהו ןורחאה הלילה לכ .ןוצר
 לע .יאדכ אל המו תחקל יאדכ המ .םיצפחה־תזיראב
 ,ןטקה יתוחא ןב .ונצצולתה םיזאגהו תופרשמה ןובשח
 תופוכת הרקיבש ץינילק הרשל רמוא היה ,ששה ןב

 :ונתיבב

 ,,׳17 £111011111111^£1, !□§(121682 81 § 81113270 !13 £3161111,

 ] 68165 1111813, 3 ]631:6111 01111(17, 21*01113 26 1111116 10861:״.

 ינאו ,תנומנמש תא ,תבחמה לע ינגטית ,תדפורמ תא")
 .ןטקה לש ותמכחמ ונינהנ .("קרמ ינממ ולשבי ,הזר

 עמשש המ לכמ .ותאצמה ירפ התיה אל תאזש ןבומ
 .תאזכ הנומת ןימ ול רצי

 .הלילח רזוחו ואצוהו הדווזמל וסנכוה םיצפחה

 םיידע ןטקה הנב לש ותצלוח ירותפכב הרפת יתוחא
 ,בוט רתוי ןכיה ,תולובחת ינימ לכ הננכיתו ךרע-ירקי

 ,דיוד .םולכ ונחקל אל הלה יתוחאו ינא .חוטב רתוי

 .תונבצע ינמיס הליגש דיחיה היה ,השירמ לש הלעב

 :םישוע ץיבשואב — ול רמא דבע ולצאש ינמרגה

 םיפרוש םישנו םידליו ,הלאמש םישנ ,הנימי םירבג
 תועובש חורבל וסינ םה .םייוסמ לופיט ירחא תופרשמב
 ,םתושרל היה לוכה .םיחילצמ ויה ףאו ןכל םדוק רפסמ
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 -דעיה לש הליל ירחא ,יתוחא לבא .הרזעו ףסכ ,תורייב
 היהיש המ" :הנעטב הלעבו הבב םע וטיגל הרזח ,תור
 "שולש "ונתא ם.ג היהי ,םלוכ םעו יתורבחו יתויחא םע

 .ץיבשואב ופסיב םת

 -ובל רכיכב ובלוכ ונדמע רקוב תונפל עברא העשב
 םידוהיה לכש ירחא .ונידיב וביתוליבחשכ ,בטיה םיש
 דקפ הבתינ .יווילהו .ס.סה יסגלק ועיפוה םינכומ ודמע
 רוסמי אלש ימ .םיטישכתו ףסכ ,ךרע־יצפח רוסמל הד
 דיימ .גרוהל אצוי ,ךרעייש שופיחב והשמ ולצא אצמייו
 אל ,טקשב יתדמע ינא .לוכה טעמכ וא ,לוכה רסמנ
 העשה ןיבו ,תורוש תורוש ונרדוס .רוסמל המ יל היה
 "תנחתל ןוויכב הכורא הרושב ונאצי רקובב ששו שמח
 "צהו םשארב ובל ודב ונתוא םתוארב ,םירצונה .תבכרה
 ,ונעיגהב .הרצק .דתיה ךרדה ,טלחומ טקשב ונכלה .ובלט

 "וחירצ וליחתה דיימ .םיעסוב״תבכר ,תבכרה ונל התכיח
 ונפחדב .תופילצה תוולמ םהיתופיחדו םינמרגה לש םהית

 ופחדנ םיריעצה .תונורקה ךותל תיראבראב הרוצב
 שער ומק .רמו ער היה רתוי םינקזל לבא ,והשכיא
 ,רהמ רתוי המינפ סנכיהל וביקפרמב ונקחדנ ,הלומהו
 גופסל אלש דבלבו ,תלוזה םע בשחתהל אלב ,רהמ רתוי
 .תותלדה ורגסנ תונורקל ונסנכנש רחאל .תומולהמ
 "ריק הקבארפ האצמב יתחפשמ םע יתבשי ובש ןורקב
 םע וקטיש הלפ הרומה ,המאו הלה התוחא םע ןייטש
 .הבאלממ קטייצ בקעי ,ץיבורוה קראו .רשאמ ,הנב

 .םלוכ םה הלאש ינמוד

 הקבארפ אלא ץיבשואמ ורזח אל יתינמש הלא לכמ
 .יבאו ןייטשריק
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 .א
 תאמ (השראווב טניו׳ג לא הארנכ) בתכמ
 תכרעמב .קסנולפב ידוהיה דעווה שאר־בשוי

 ןתינ ןאכו תינלופה הפשב בתכמה לבקתנ
 .ירבעה ומוגרת

 .לא
 ולח דעוובש ,עידוהל םידבכתמ ונא לכ םדוק . . .

 :ןלהלכ התע אוה ובכרהו םיישיא םייוניש

 דוד (3 ;ר״וי ןגס ,יטאגוב המלש (2 ;ר״וי ,קמאר .א (1
 .ריכזמ ,יול םירפא (4 ;רבזיג ,רטנרלג

 :םירבח

 (לאקזחי) לקסח (7 ;יקצי׳צנל המלש (6 ;לבוק בקעי (5

 -קחצי (10 ;רגניזלש עשוהי (9 ;סוקריצ ריאמ־שרה (8 ;םדוה

 .רדורב השמ-לארשי (12ד ;יגלור ףסוי־השמ (11 ;קסור ריאמ

 קלחב ונערפ ונלבקש םיינמרג םיקראמ 5000דכ ....
 םיינע ןיב ונקליח םוכסה ראש תא ולאו ,תמדוק האוולה םהמ
 ברקמ שפנל מ״ר 1.40 םינמוזמב השעמל ןתינש םוכסה יפל
 לכל ,םוקמה ישנאמ שפנל (קראמ״סכייר) מ״ר 1ד םיטילפה

 .הבש תושפנה רפסימ יפל החפשמ

 548 הזמ ,817 היה הקולחה ןמ ונהנש תוחפשמה רפסימ

 .םירוקע תוחפשמ

 !רמאי י .א דעווה ר״וי
 .1940 ינויב 24 םוי ,קסנולפ

 .ב
 .... לא

 עויסה תדעו הלדח הז שדוחב דהא םוימ.
 תארוה יפ-לע ונגרוא ומוקמבו ,יאמצע דסומכ םייקתהל

 . .הרזעל דעוו הדובע-תכשל "טארנדוי״ה תונוטלש

 הקיסעה ןהב רשא תוימינפה תוינוגריאה תולועפה םותכ
 םירבג/ םילעופ 700־מ הלעמל עובק חרואב הדובעה־תכשל
 הדובע עובש תרומת היריעה ןמ ונגשה םנעמל רשא /םישנו
 עיגמה ןמ 50% אלא םניאש ,מ״ר 2661 (ילויל 28—21)
 היריעה הכנמ הינשה תיצחמה תא ןכש ,וז הדובע רובעב

 .ריעה תבוטל

 .העשל מ״ר 0.28 אוה םייוכינה ינפל דוסיהדכולשת

 ¬והיה םילעופל םיקלחמ וגא הדובעה־רכש םע רשק אלל

 םרג 250ד הפק) רקוב-תחורא לובכ תקפהב םיקסעומה םיד
 .(םחל

 :ידוהיה דעווה לש אלמה בכרהה

 ,יטאגוב המלש .2 ,שאר־בשוי — קמאר .א .1
 ,לאבוק .י .5 ,קאלדנומ .א .4 !ןמברג .י .3

 .ריכזמ ,יקזדאריש .ש .6

 קמאר .א :המיתח
 .1940 ילויב 31 ,קסנולפ

 65* קסנולפ רפס
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 — ילוא) גרבסייוו .מ :םשה םג םותח .גרבס

 .(׳עונה — תודעה־הבוג

 ץיבשוא הנחמכ ידוהי דרמ
 קינ׳זובשפ ןרהא השמ לש ותודע

 1מ "םשו די" תועצמאב השגוה וז תודע

 ¬רמה דעווה דילש תיזכרמה תירוטסיהה הדעווה

 רוזיאב תונחמה ןמ םיררחושמה םידוהיה לש יזכ

 התיה וז תירוטסיה הדעו .הפוריאב ינקירמאה

 דחוימ ןולאש יפל םידירש יפמ תויודע הבוג

 וברחש םיידוהי םיבושיי לע ירוטסיה ןולאש —

 ונינפלש תודעה .ופסינש םידוהי םישיא לעו

 ¬רנו ,1891/1744 ירודיסה רפסימה תא תאשונ

 ־דנאלב ,25.1.1948 םויב ,אריפש הליצ ידיב המש

 תודעה רסומ

 12.4.1909־ב דלונ

 וה תודעה תריסמ

 ׳שח .15/30 קולב

 אל ןמז התבגנש

 (.דגמה) .המח

 הבו תיתוברת־תינויצ ריע .דתיה קסנולפ ריעה
 שוביכה רחאל הנש .(*םידוהי םיבשות ףלא 12־כ
 ועיגה המ ןמז רובעב .קסנולפב וטיג םקוה ינמרגה
 ןוגכ ,תוכומסה תורייעה ןמ םידוהי קסנולפ וטיגל
 ושקיב רשא ,(׳עמה — י) קסוטלופ ,קסלישאנ ׳.דבאלמ
 ןהה תורייעב ןכש ,שוריגה תנכס ינפמ הסחמ ןאכ

 .ןתפונת אולמב תויצקאה ויה רבכ

 לכ תא ס״סה ישנא ואיצוה 1941 תנש תישארב
 לטקה ליחתה םשו ,הדש הזיאב םוסניכו קסנולפ ידוהי
 דעה יחא םג םהיניב ,םיללח הברה זא ולפנ .יתימאה
 םיחצורה וכרע בוש םימי הנומש רחאל .ויחא תחפשמו
 םיקדקודמ םישופיח םג וכרענ אוהה הרקמב .המוד גרה
 .םוקמב וב הרונ ךרע־יצפח וא ףסכ ולצא ואצמנש ימו

 ,יקסנעזאל יכדרמ םשב דחא םדא דמע דעה דיל
 רזח םינש שש ךשמב רמומ היהש רחאלש ידוהי
 ןכוס .ידוהיה לרומ קלח לוטיל ותוצרב ׳וטיגל התע
 ארקו שורג יקסנעזאל לש ודיב זא םש ךדפ הרטשימה
 — ״ךעלעפיל עיולב יד״ םשב ול וארק) רחא חצורל

 ןוועב יקסנעזאלב הרי רשא ,(תולוחכה םייתפשה לעב
 ,יאקסנולפ םידסח־למוגו עודי רישע .שורגה תא וקיזחה
 םוכס ולצא וקיזחה ןוועב אוה ףא זא הרונ המדוק
 -ישנא זא ועיגה השראו דילש רובד־יבונמ .טועפ ףסכ

 המלש לש והדשב הילת־ץע ומיקהו קסנולפל ס״ס
 םיפח םידוהי הברה םש ולתינ םייעובש ךותו רלימ
 םינמרג ס״סי־ישנא ואיבה הציבונילג ריעה ןמ .עשפמ
 ־ולתל ידכ קסנולפל וידליו ותשא םע שאר־בשויה תא
 םואיבה .(המ "ןווע״״ב רכוז תודעה רסומ ןיא) םת
 רשא ,תידוהיה הרטשימה רמשמ תחת םוריאשהו וטיגל

 העבשכ המחלמה יגפל קכנולפב ויה רבד לש ותימאל (*
 המכ וז תודע־תייבגב שי לילכב .םידוהי םיפלא הנומש דע
 .תכרעמה — .תויודעה ראשב אב םנוקיתש ,םיקויד־יא המכו

 ,קינ׳זובשפ ןרהא השמ אוה

 תעב .ועוצקממ בצק ,קסנולפב

 ,הינמרגבש גרבסדנאלב ררוגז

 ,ךכב איה וז תודע לש התוב־

 ־למה רמג רחאל תיסחי בר

 ותחפשמלו שאר־בשוי ותואל היה רוסא היוויל אלב
 רטושה רשאכ ,תחא םעפ .דחא דעצ וליפא תושעל
 חילצה ׳החוראל ואיבהל ריסאה םע ךלה ןייטשפא
 ןייטשפא רטושה הלתינ תרחמל .חורבל שאר־בשויה
 .ריסאה לע הכלהכ רמש אלש לע םידוהיה לכ יניעל

 .ץיבשואל בורקה חולשמה םע החלשנ טלמנה תחפשמ

 דוהב תוצירח וליג תידוהיה הרטשימהו טארנדויה
 םינישלמ םעפ אל ויה םירטושה .וטיגה־ידוהיל םתונא
 המלש ,דעה לש ודוד־ןב .םינמרגה ינפל םידוהי לע
 ־יחופת תולגע עברא וטיגל םעפ איבה קינ׳זובישפ
 תוננוגתה םשל ,קשנו רשב ונמטוה םתחתמש ,המדא
 םידוהי םירטוש המכ .תורשפאו ךרוצ לש הרקמב
 םש הנועו רובד־יבונל זא לבוה אוה .וילע ונישלה

 .הדמשהל ץיבשואל לבוה ךכ־רחאו תוירזכאב

 קסנולפמ םישוריגה

 לבא ,ער םדא היה אל ,קמאר ,וטיגה שאר־בשוי
 הנאתמ היה (?) תידוהיה הרטשימה שאר ,ויחא
 ינמרגה הרטשימה־ןכוס ינפל ןישלה אוה םעפ .םידוהיל
 חרואב וטיגל ןוזמ איבהש ,ץינילק לסוי דחא לע ,ךופ
 םג היה .ךכ לשב הרונ ץינילק לסוי .יקוח יתלב
 ריזח ירצונ לצא הנק ןמסורג לסוי דחאש הרקמ
 הרטשימה לבא .בערומה וטיגה ךותל ואיבהל רמאו
 חילצה ןמסורג ותוא ךא .וילע הנישלה תידוהיה
 ,קסנולפמ םירטמוליק 40 קחרמ ,קסלשאנ רעי לא חורבל

 םע עגמב םש אב םג אוה .רעיה־רמוש וריתסה םשו
 םייח םשב דחא ,ןמסורג ותוא לש ורבח .םינזיטראפח
 ,ץיבשואב ופאק השענ ןיכמ רחאל רשא ׳ןמניילק

 תא וספת םשו רעיל ךופ ינמרגה ןכוסה םע אצי
 והואיבהו (,עמה — ןמסורגל הנווכה הארנכ) ןמניילק
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 הקיזומ יווילב וטיגב לבוה ללמואה ןברוקה .וטיגל
 ןמז לבחה רחא ררגנ אוה .לבחל רושק וראווצשכ
 רודכ לע וסח אל םג םיחצורה .קנחנש דע "בר הכ
 אל םהל םימודבו הלאכ העווז־ישעמ .וב ורי ףוסבלו
 .תוילגה לש הרדיס הליחתה םימיל .וטיגב םידדוב ויה
 תורחאה תויודעב — ז) תוילגה שש וכרענ קסנולפב
 םיחולשמ השימחמ .(׳עמה — רחא רפסימ רסמנ
 ינמרג לצא ותדובעל תודוה קמחתהל דעה חילצה
 17.12.1942־ב אציש ,ישישה חולשמה תעב םלואו .בצקכ
 (׳עמה — ■?) םידוהי םיפלא השולשכ ףיקה רשאו
 ,ודליו ותשא םע דחי .קמחתהל היה רשפא יא בוש
 רחאל ,ץיבשואל עיגה אוה ותחפשמ־ינב ראש םע ןכו
 ויה תוכורכש תוירזכאהו הידגארטה לכ וילע הרבעש

 .קסנולפ ידוהי לש יפוסהו ןורחאה םשוריגב

 דיימ וחקלנ הלילה תכשחב ץיבשואל םעיגהב
 דעה תשא .םלוכ וחקלנ םידליהו לאמש דצל םישנה
 ־תינוכמל ולעו ןהיתועורזב םידליה תא ולטנ התסיגו

 ונידלי םע תוכלוה ונא" :וארק הדירפה תעשב .אשמה
 רפיס רלימ םשב ינמור רריפראשרטנואש יפב ."ןשבכל
 ידי־לע חולשמ ותוא לש םידליה וערקנ ,ךכ רחא

 .םיבלכ
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 ,טארנדויה ר״וי ,קמור לש ותמיתחב 19.8.1940 םוימ בתכמ

 טניו׳גה תימ עויס ןינעב ,השראווב ןייטשנרוב םשב דחא לא
 םייתשהו הב םיאצמנה םיטילפ 3500־לו קסנולפ ידוהיל

 .הארונ הקוצמב

 םיחמומה ידגב ןוימב הדובע

 ,םירפסימה עוקעיקו תחלקמה תא ורבעש רחאל
 םיאבה לצא ךרענ ,84255 רפסימה תא לביק דעהשכ
 הכוה ,המ־רבד ולצא אצמנש ימ .קדקודמ שופיח
 םיריסא־ידגב םהל ונתינ .ונממ חקלנ רבדהו תוירזכאב
 וקזחוה ובש ,רצ קולב ךותל וסנכוה םהו םימהוזמ
 היה ןוזמה .רתויב םיעורג םיאנתב םייעובש ךשמב
 (םארג םייתאמ לש) םחל־תסורפו המדא־יחופת השולש
 רועישב התלע םוי םוי ולביקש תוכמה תנמ .םויל

 .לכואה תנמ לע רכינ

 יחא תא ץיבשוא הנחמב ונאצמ ונרשוא הברמל"
 ־שימה רשא ונלש םיחאה ינשמ דחא היה אוה .המלש
 תנשב םינמרגה ינפל םהילע הנישלה תידוהיה הרט
 הז ןוועב .וטיגה ךותל ןוזמ םיחירבמ םהש ,1942
 יפכ .םייתנש ךשמל יאקצולפה רהוסה־תיבב ושבחנ םה
 ־לע ןזואהטאמ הנחמב םיחאה דחא דמשוה ,ונל עדונש
 ונאובב ונאצמ המלש ינשה חאה תא .תוומ־תקירז ידי
 וקיזחהל ונתוצרב .ארונ בצמב היה אוה .ץיבשואל

 םחלה תנממ קלח ,ויחא ינש ,ונחנא ול ונרסמ ,םייחב
 אוה המ ןמז רובעכ ,ליעוה אל הז לכ לבא ,ונלש
 לא ונאבוהש רחאל םייעובש .תושישת בורמ עווג
 דע .דוחל בצייתהל םיאקסנולפה לכ ווטצנ קולבה
 60 וניניבמ ורחב .וגרהנ וא ותמ ונתיצחמ רבכ זא

 ןוימ ךרענ היה ובש םוקמל רמולכ ,הנואזה לא שיא
 ¬ימחו םירשע .םיזאגב ודמשוהש תונברקה לש םהיצפח
 ־רדח לא וחלשנ ,ינא םג יתייה םהיניבש ,םישנא הש
 רתאל תונברקה יצפח תא םיחקול ונייה םשש ,יוטיחה
 תולגע לע םיצפחה תא םיניעטמ ונייה ׳וטשפתהש
 םיאיבמ ונייה םיסוס ומכ ולא תולגעב ונמתרנש רחאלו

 .הנואזה לא ןתוא

 דיימ וחלשנ ,ולאה תודובעל ורחבנ אלש הלא"
 ,ונתוא םיכמו םינעמ ויה הדובעה תעשב .הדמשהל
 ־שיאו שטנוו רריפראשרטנואה דחוימב ךכב ונייטצה
 ,11 קולבב םינכושמ ונייה ונא .רנגאו ןאפיטס ם״סה
 ינלופ הרומכ־־שיא .שיא תואמ שמחמ הלעמל ויה ובש
 סחיבו ,ונלש (ז — קולבה שאר) היה בוקארקמ
 ונל הנתינ ןכש .רדס ונלצא היה הלודגה תופיפצל
 ךרעה־יצפחו םיפסכה ןמ לוטיל תורשפאה ונתדובעב
 םילודג ףסכ ימוכס תרומת .תונברקה ילכב ואצמנש
 ידי־לעו ןוזמ־יברצמ ס״סה־ישגא לצא םינוק ונייה
 קולבה יבשות ראשל ונרזע ףאו ונמצע תא ונמייק ךכ
 עובשב םיימעפ םג םיאיבמ ונייה .םיבערומה ונלש
 ־רדחב הדובעב .םישנה־הנחממ םישנל לישבת־יריס
 הנחמ לא ונרבעוה ךכ־רחאו הנשכ ונדבע יוטיחה
 ונבשח ונא) תופרסמה ויה ובש ,(ואנקריב) הקניז׳זב
 רתוי עדנ אל ןעמל הדובעה תא ונל םיפילחמש ,זא

 .(תודוס ידמ
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 לש יוטיח םיכרוע ויה הבש הקלחמב ונדבע םש"
 ויה רוטיקב יוטיח רחאל .םיתמומה םייובשה ידגב
 ־רדח .םייחב ויה דועש םייובשל םידגבה םירסמנ
 .תופרסמ עברא ויה וביבסמו עצמאב דמע יוטיחה

 ־רקה תפירש ךרוצל תורוב המכ ויה הפרסמ לכ דיל
 .םיזאגב ותמוהש תונב

 הדמשהה התשענ דציכ

 םיעיגמ ויה הבש ,ךרד הכילוה תופרסמה רצח לא"
 םיצע ודמע רצחל ביבסמ .הדמשהל ורחבנש הלא
 תא תוארלו תאצל םיחילצמ ונייה םיתעל .םיתובע
 ושקיבו וננחתהש ,ןהידלי םע תוהמא ,םיחולשמה אוב
 םיליבומ ןכיהל ,םידוהי" :ולאש תורחא .םימ תצק
 .רוזעל ונדי הרצקו רבדל ונלוכי אל ונא לבא "?ונתוא

 םיללמואה תא םיצלאמ ויה םיסושמ םיבלכ■ תרזעב"
 ודמע םש .םימוריע זאגה־יאת לא סנכיהלו טשפתהל
 םיזאגה־יאתב םא ,םיקדוב■ ויה רשא ס״סה ןמ םיחצור
 םיחצורה .םיללמוא לש קיפסמ רפסימ רבכ יוצמ
 ויה םידחוימ םיבנשאל דעבמ .זאג־תוכסמ ויה םישובל
 תא םירגוס ויה זאו םיזאג לש תמייוסמ תומכ םיכפוש
 ־ראבש םיאפורה ינש .יטמרה חרואב הרזחב םיבנשאה
 תונברקה םא ,תלדל דעבמ םיניזאמ ויה הלאטנמו רבוח
 ונייה רשאכ וניאר וללה םירבדה לכ תא ,םייח םדוע

 .הנואזה תונולחל דעבמ םילכתסמ

 ,םיזאגב הדמשהה לש תאזה הכאלמה םותב"

 ונחנא ונייה ׳םהל םיכלוה ויה ס״סה־ישנאש רחאל
 זא םיאור ונייה .םיתמומה יצפח תא תחקל םיאצוי
 תוהמא .ארונו םויא בצמב םייורש םהשכ םיתמומה תא
 םישנא ,ןהידלי תא ןחוכ לכב ןהיתועורזב תוצחול ויה

 .ב״ויכו הצוחה תבברושמ ,דתיה םנושלש

 םילודגה םידוהיה יחולשמ תא ואיבהש תעב"
 ¬ירמ םינמרגה ויה ׳םליכהלמ רצ היה םוקמהו היכ׳צמ

 לש תחא הבכיש ךותל םיללמואה תונברקה תא םיצ
 הינשה הבכישה רחאלו ,זאגב ולערוה רבכש םידוהי
 םעפ אל וכלשוה םינטק םידלי .תישילש האב התיה

 וניאר תחא םעפ רשאכ .םייחב םדועב שאה ךותל
 וראשית אל םתא םג" :ס״ס־שיא ונילא רמא ,הזכ הזחמ

 ."ןאכ הרק המ עדיי אל שיא ׳םייחב

 הי־ךגנוהמו השראוומ םידוהי תפירש

 חולשמ אבוה :הזכ הרקמ םעפ הרק 1943 תנשב״
 הזיאמ םיאב םהש ורמא ונל) .השראוומ םידוהי לש
 לא םתוא וליבוה רשאכ (.קשנ םלצא אצמנ יכו יא

 הבושתכ .םתוא םיליבומ ןאל ,ולאש םה ,הפרסמה
 רשא םיבלכה תא םהב וסיש .תויריב םהילע וחתפ
 ,דשא העיפוה םואתפ .יח רשב יחתנ םהמ וערק

 לע הרטסו תינמא איהש העידוה רשא ,םירוחשב
 ונופצמ לע רשא ,רגניליש רריפראשרטנואה לש ויחל
 תא וידימ הפטח איה .םידוהי יפלא רבכ ול ויה
 .תוירי שולש וב התריו הילא ןוויכ וב רשא וחדקא

 .םוקמב תמ לפנ אוהו והזחבו וראווצב ועגפ םירודכה

 .הפרסמה ךותל םירחאה םע דחי הסנכוה השאה

 ־סוס םירעה ןמ םיחולשמה תא וליערה רשאכ"
 הצובק תידוהיה ודנאמוק־רדנוזה הדימעה ןידנבו ץיבונ

 .םתוא המליצו ןהידלי םע תופי םישנ לש

 ¬שמה תא הוולמ היה רשא ,רמרק ס״סה־שיא"

 זאו הירגנוהמ םיחולשמ ראשה ןיב איבה ,םיחול
 שאה .שא ולעה םינשבכה לכו תופרסמה לכ ולעפ
 םיזאגב זא ולערוה תועש 24 ךשמב .םיקחרממ התארנ
 ,תוילולשב םילגלגתמ ויה םינטק םידלי .שיא 40,000

 ךא ,לודג היה ונלבס .הרזע םישקבמו םיכוב ויה
 יתיאר םעפ .םהל רוזעל ונלוכי אלו םינוא־ירסח ונייה
 הקיזומ ילילצ .םידיסח םע ירגנוה ר״ומדא וליבוהש
 ולעוה םשש ,הפרסמה לא םירוסייה־ךרדב םתוא וויל
 ידוהי .םה ףא ולערוהו תחא םילערומ תבכיש לע
 לבס לבסש ,בל־בוט םדא ,ואנקריבמ ופאק ,יתפרצ
 םחינ ,םידוהיה תא דקפש םויאה ןוסאה לשב ארונ
 םידע היהנ זאו ,םייחב ראשיהל הכזנ ילואש ׳ונתוא
 .ןאכ םישענה העווזה־ישעמ לע רפסל ולכוי רשא םייח

 ל׳השמ) דחא יא׳זדול ידוהי ןתנ 1943 תנש ףוסב״
 לדנמ ,רלימ רזעלאל ,יחאל ,יל הדוקפ (ול וארק דיסח
 תא ופרש ןורחאה הזל) םאפ ןועמשו ןייטשנקנארפ
 ךכ־רחא ריכה םהיצפח תאש ,וידלי תשמח תאו ותשא
 ־ראשרטנואה תא גורהנו ךלנש ,(םיתמומה יצפח ןיב
 תא עצבל תכלל ונדמע רבכ .ינחצורה ינמורה רריפ
 ןישלה יקסנימאק םשב ידוהי ופאק לבא ,הדוקפה
 ופסינ וז הנשלה לשב .דרמ ןנוכתמש םינמרגה ינזואב
 הנשלהה רחאל הנש יצחכ .םידוהי תואמ עשתכ זא

 .דרמה ללוחתה

 דרמה ץורפ

 וחתפ הנממש ,2 רפסימ הפרסמב ץרפ דרמה״
 תופרסמל תוא שמיש הזו ,תויריב םינגרואמה םיריסאה
 וקתינש רחאל הצוחה םיריסאה וצרפ םשמש ,4־ו 3
 :וארקו םישנה הנחמ ךותל ורדח ׳ליתה יטוח תא

 וחתפ םה ולא תואירק ידכ ךות "!שפוחב םיצור ונא"
 הצצופ 2 רפסימ הפרסמ .ם״סה״ישנא לא תויריב
 רפסימ הפרסמה תאו הנואזה־תיב תא .ריוואב הפעוהו
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 ,יקסנימאק ופאקה .םיעלקמב ס״ס־ישנא ופיקה 1
 הפרסמ ידרומ ידיב הרונ ׳םינמרגה ינפל ןישלמ היהש
 םידלי םייחב ףרוש היה רשא ׳ינמרגה ופאקה .2
 ודועב שאה־ןשבכ ךותל םידרומה ידיב ךלשוה ,םידוהי
 תפירשב תופרסמב ודבעש ,םישנאה 1100 ןיבמ .םייחב
 עשתכ דרמב ופסינ ,םיזאגב ולערוהש רחאל תויווגה
 םיריסא תואמ עשתמ הלעמל דוע ופסיג םדבלמ .תואמ
 בורל ולטנ דרמב .ם״ס־ישנא לא תוירי ןוועב םידוהי
 םגו בונאכי׳צ ,קסנולפ ,הבאלמ ,ונדורגמ םידוהי קלח

 .ןווימ םידוהי
 תורענ :וז ךרדב םיממוקתמה וגישה קשנה תא"
 לצא םילודג ףסכ־ימוכסב קשנ תונוק ויה בונאכי׳צמ
 ,ץיבשואב ךוינוא" קשנל תשורתה־תיבמ םינמרגה
 ונלבוה ןהבש ,תולגעב ונל תוריבעמ ויה הזה קשנה תאו
 דילש רקנובב ןמטומ היה קשנה .םיריסאה ידגב תא
 הקיפסהש קשנ תומכ הרבטצנ טאל טאלו התאזה
 בונאכי׳צמ תורענ יתש .ךשוממ יד ןמז ןנוגתהל ונל
 הזור םשב הארקנ ןהמ תחא) ולתית ןתלקלקב וספתנ
 ,םידוהי" :וארק ןה ,ןתוא וכילוהש העשב .(הטובור
 "!םכמ שיא גוסיי לא ,םכבש ןורחאה דע ומחליה

 םדיב הלעו רתוי םיקזח ס״סה־ישנא ויה רעצה הברמל
 .םיבר םיללח וליפהש רחאל ,דרמה תא קינחהל

 ונייה תפרצמ ופאקהו ןייטשנקנארפ ,םאפ ,יכונא"
 ירהש) ונדי הגישהש המ לכב םיריסאל םירזוע
 ונייה הנושאר הרושב .("בוט" הדובע םוקמ היה ונל
 םתוא םירסומו התאזה ןמ םיבוט םידגב םיאיצומ
 ,דתיה ,המש ,דרול ,היכ׳צמ תחא ופאק־,דשא .םיריסאל
 תחא םעפ .התאזה ךותב ץירפ ינמרגה הבוהא םע דחי
 הרסמו התאזה ךותמ םידגב ונאצוהש ,ךכב החיגשה

 .דחא לכ תופילצ האמ ונגפס הז ןוועב .הבוהאל ךכ ילע

 תוומזד-דעצימו םדא-ינבג םייוסינ

 םג .םדא־ינבב םינוש םייוסינ ושענ ץיבשואב"
 .ןויסנ־ינפשכ םיחצורל םהל ושמיש םימואת םידלי
 תעב .םישנבו םירבגב רוקיע־יחותינ ועציב םג םה

 וליחתה ץיבשוא הנחממו תיסורה תיזחה הברקתהש
 .חותינ רחאל הלוח יתבכש ,םיריסא יחולשמ איצוהל
 יתיצר אל ,םיחולשמה דחאל זא ףרוצ יחאש ןוויכ
 .הלוח יתויה ףא לע ומע דחי יתכלהו ונממ דרפיהל

 המכב ונל התלעש ׳הדיעצב שיא םיפלא המכ ונאצי
 ¬ערומ .תועובש העברא ךשמנ ונדעצימ .תונברק יפלא
 ינש היה ונלביקש לכואה תנמ לכש םושמ ,םיב
 ונחרכוה תוומ דע םיעגיו םישושת ,םויל המדא־יחופת
 ולכי אל םיבר .םוי לכ םירטמוליק הברה רובעל
 ¬ורוש .הרונ רגיפש ימ לכ ךא ,ורגיפו ץמאמב דומעל
 םילשחנה רפסימ .םויל םוימ רתוי תולילד ושענ ונית
 ראשנש ימ לכב דיימ םירוי ויה םיחצורהו ךלהו לדג

 .םידעוצה תרייש ירוחאמ םירטמ המכ רגפמ
 דע לבא .ואכאד הנחמל ןוויכב ונתוא וכילוה"
 תיזחהש םושמ ,וניתובקע לע בושל ונכרצוה הרהמ
 ,תודש ךרד אופיא ונכלה .דואמ הבורק רבכ התיה
 אל םמצע ס״סה־ישנא םג .ןאל עדנ אלש ,תורעי
 רבדה םהל עירפה אל ןכ־יפ־לע־ףאו ,חטשב ואצמתה
 ¬ושתהו םינועמה םיריסאה .םילשחנב האלה םג תוריל
 ,םהיליעמב וא םהידיב םהיניע תא םיריתסמ ויה םיש

 .ארונה םצקב תוארל וכרטצי אלש ידכ
 ¬יתורוש ושענ תועובש העברא לש הדיעצ רחאל"
 ףלאכ אלא ונתאמ ורתונ אלש ,ךכ ידכ דע תולילד ונ
 םע דחי רשא ׳יחאמ זא יתדרפנ ינא .דבלב שיא
 םע תובדנתהב ךלה ץנארמופ ךורב םשב דחא םדא
 רשא ינמרג ופאקב םוקנל םתוצרב ,דחא חולשמ
 ליעפ קלח לטנ ופאק ותוא .אוהה חולשמה םע חלשנ

 .הנחמה ןמ ונופש הלאמ םידוהי הברה תדמשהב

 ושעש רחאל ,הנחמב ולסחל וחילצה םה ךכ רחא
 .םיטפש וב

 יתחרב םש היכ׳צ ךרד ךלה ונלש חולשמה"
 השולש ונרתתסה ובש רעיל דחא רוחב דוע םע דחי
 רשאכ .םיסוס־יללגו גלש ונלכא בער בורמ .םימי
 ,םיסורה תא ונשגפ רעיה ןמ ונאצי ישילשה םויה רחאל

 ".רורחישה תא ונל ואיבה 8.5.1945 םויב רשא

 .86/222 ׳םמ
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 יקסנישאטפ ןאי

 קבאמב םידוהיה

 ¬פמה — הקסלופ היטראפ הנ׳ציטסינומוק) ם״פקב
 הפנהו קסנולפ ימוחתב (תינלופה תיטסינומוקה הגל
 היסולכואה ברקב ידמל הפנע תינומיא תשר התיה
 ,תמחולה דרפס לש התאירקל ונענ םהמ םיבר .תידוהיה
 ־בופירל הרזע שיתהל םתכלב ,הלוכ הפוריא תא וצח
 ידרפסה םעה ןיילת דגנ ומחלש ,םידרפסה םינקיל
 .ינילוסומו רלטיה לש םתרזעמ הנהנ רשא ,וקנארפ
 ולפנ ׳הקוחרה דרפס תמדא לע ולפנ םהמ רכינ קלח
 האב םרטב ,ידרפסה םעה לש קדוצה וניינע ןעמל

 .ןילופל רלטיה תשילפ
 לייח ,הדוגישפ "לואפ" ,םידוהיה םימחולה דחא
 .וריע לא בש ,ןילופל רזח ,יקסבורבמוד ןוילאטאבב
 תוגולפב םיקסופ יתלב תוברק ךות הרבע ןילופל ךרדה

 .תפרצ תמדא לע תוינזיטראפה

 ימיב) ורבע ,הנושארה היזיבידב ומחל םהמ םיבר
 תוברקה־לולסמ תא (,עמה — הינשה םלועה תמחלמ
 תוינזיטראפה תוגולפב ומחל םהמ םיבר ,ןילרב־ונינל
 תוברקב םלוכ ולפנ םה ,השבוזאמ תמדא לע ונלש

 .יטסירלטיהה שלופה םע

 ןמל ,הנפוה שבוכה לש רתויב ארונה רוריטה
 ¬רגה תואבצה .תידוהיה היסולכואה דגנ ,ותשילפ םוי
 ,םידוהי ינומה תויריב גרוהל ואיצוה םישלופה םיינמ
 עדי אל יטסישאפה רוריטה ."המחלמל ומרגש ימ״כ
 .םידליבו םישנב םירוי ויה הביס לכ אלל .תולובג
 לכב ללותשה ןגמה תרסח היסולכואה דגנ רוריטה

 .ץראה
 ןמ םידוהיה תא םינמרגה ודדוב 1940 תנשב
 לש רוריטה .תואטיג ומקוה .תינלופה היסולכואה
 ¬תמה םירמוש וטיגל הסינכה לע .ךלוהו רבוג שבוכה

 ןמ האיציה .הירמראדנא׳זהו א״סה ,םינמרגה םיבשיי
 הכורכ וטיגל הסינכ — תוומ שנועב הכורכ וטיגה
 ,םהל ןוזמ תקפסא ,םידוהי םע רחסימה .תוומ שנועב
 תוריבע ןוועב .םירוסא — םידוהי םע החיש וליפא
 ונממ רשא הנחמל תובורק םיתעל םיחקלנ ולא ןיעמ

 .תוקוחר םיתעל קר םירזוח

 ¬עמל אצמוה £21מ /4508 ורפסימש ,הז ךמסימ

 ¬והיה ירוטסיהה ןוכמה ידי־לע קסנולפ רפס תכר

 ,יקסנישאטפ ןאי ידיב בתכנ אוה .השראווב יד

 הגלפמה רבח ,קסנולפמ ירצונ ינלופ הארנכ
 .תינלופה תיטסינומוקה

 ,ךלוהו רבוג רוריט ךות ,וללה םישקה םיאנתב
 .תנייוזמ תוממוקתה לע ,קבאמ לע הבשחמה הדלונ
 ארק אל .ומצעב ןגראתה — ידוהיה ןויראטילורפה
 רסח ,תקרופמ התיה פ״פקש םושמ ,דחוימ םשב ומצעל
 ידידי לש גוח ומיקה םה .יהשלכ העונת םע עגמ היה
 ולוכ ןוגריאה .םישנא 5 לש םיאתב ונגראתנ .מ״הירב
 םירבח רקיעב הלא ויה .שיא האממ הלעמל הנמ
 .פ.פ.קו (יטסינומוקה רעונה ןוגריא) .מ.ז.ק לש םיקיתו
 םחולה םהיניב היה .(תינלופה תיטסינומוקה הגלפמה)
 "קי׳צניטנגרא״ה ןייטצה םיריעצה ןיבמ ,"קשיפ" קיתווה
 .תויוצעייתהו תופיסא םימייקמ ויה םיאתה .׳ץיבלארשי
 ןתוא םירסומ — תונוש םיכרדב תועידי םיגישמ ויה
 -לארשי ,סקופ ודמע ולוכ ןוגריאה שארב .ןזואל הפמ

 .קשיפו ׳ץיב

 ומיקה וטיגל ץוחמש ןוגריאה םע ןושאר עגמ
 םה .1941 רבוטקואב יקסבוקי׳צראב ׳הה תועצמאב
 ןואטבה הז היה ,תונותע הנושארה םעפב זא וגישה
 ־חישה קבאמ ןוגריא) "יי׳צנלובזיו יקלאו קזנויבז" לש
 ידידי ךואטבו (םיחצנמ ונא) "ימי׳זני׳ציבז" ,(רור
 ־ואטבה ינש .(ןוחצנה לא) "הבטסני׳ציבז 1ד" מ״הירב

 רחאל רבכ היה הז .תחא תבב ונילא ועיגה וללה םינ
 .ולאה תוצובקה יתש תודחאתה לע תוחישה

 ¬חמה תונותע םהב הררועש החמשה תא ראתל ןיא
 ןכו ,תונותעה .השדח חור םהב הסנכנ .הנושארה תרת
 וצרפ ,םישקה םימיב עגמב םתא ונאבש ,ונתוא וארשכ
 ¬הש ,וחמש םה .הנושארה םעפה וז תועמד םהיניעמ
 ,תחתפתמ הגלפמהש ,ןוחצנל הכוז ומחל ונעמלש ןויער

 .תמחולו תלעופ ,תבחרתמ

 םע תוכורא יתנד ,וטיגה ךותב יתייה תודחא םימעפ
 ־ועפה לע ,םלצא תלהנתמה הלועפה לע ונרביד .ונירבח
 .וב םיחתופ ונאש קבאמה לע ,ונלצא תלהנתמה הל
 םחליהל ושקיב ,תושגרתה ינמיס םהינפ לע יתיאר
 תוללעתהה לע ונל ורפיס םה .ללותשמה רוריטה דגנ
 .םישנו םידליב ,םידוהיב םיטסירלטיהה לש המגוד אלל
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 וחצרנ ,םידלי תורשע המכ ותחנ ,םירפסימ ורסמ םה
 .םישנ הברה

 הכורכ ,וטיגל ריעה ןיב הדירפהש רדגה לא השיגה
 הרוי ינמרגה היה הרהזא לכ אלל .תוומ־תנכסב ,דתיה

 .רדגל ברקתהש ידוהיב וא ינלופב

 .וטיגל הסינכ ןוועב תוומ שנועל ונייה םידפצ ונא
 ,ךכ םושמ ןכאו .תאז ךירעהל ועדי םידוהיה ונירבח

 .םלוכ תא םיסייגמ ויה ,וטיגל סנכיהל ונדמע רשאכ

 דילו וטיגה תוניפ לכב ובצוהש ,םישנא תורשע המכ
 .ונילע םירמוש ויה ,הסינכה

 וטיגל ץוחמ הנושאר השיגפ

 תופתתשהב ונלש הנושארה תיתגלפמה השיגפה
 1941 רבמצדב 31־ב הכרענ ידוהיה עבורה ןמ םירבחה

 ־דאב תרידב ,קסנולפמ םירטמוליק 6 קחרמ ,קסנילמב
 םירבחה דצמ ,םישנא הרשעכ זא ונייה .יקסבוקי׳צ
 עימשה ׳ץיבלארשי רבחה .סקופו ׳ץיבלארשי ויה םידוהיה
 םירבחה ויה ונדצמ .ינידמה בצמה לע הפיקמ האצרה זא
 ־אטפ ,לוחראמ ,יקציבדול /ץיבישאטוק ,יקסבוקי׳צראב
 .הלילה לכ הכשמנ השיגפה .וישיא ,קרו׳צייו ,יקסניש

 השיגפ ומצע םוקמ ותואב הכרענ 1942 יאמב דחאב
 תוטרופמה םהיתוריקס תא ונל ורסמ םיחכונה לכ .הינש
 ונתלועפ לש תפסונ הבחרהל תויורשפאה לע ודמעו
 (1 :תוליהקה תונגרואמש ,תעדל ונחכונ זא .תיתגלפמה

 ־וחוס (4 ,הי׳צשומאז יטיוו (3 ,הזדוכיו (2 ,יבישוראנ
 ריעה ןכו יקסולאז (7 ,ץיליש (6 ,ובונראס (5 ,ןי׳צ

 םייתאמל זא עיגה הגלפמה לש יללכה בכרהה .קסנולפ
 .בוריקב שיא

 ופתתשה 31.12.1941 םוימ השיגפה יפתתשמ דבלמ
 ־בובארג רדנסכלאו קאלירג באלסידאלו םירבחה םג זא

 ¬ועפה שודיח לע הטלחה תלבקב המייתסנ השיגפה .יקס

 ־ראבג") .תיממעה הידראבגה ווגריא לעו תיתגלפמה הל
 .טאקינומוק אצוה ולאה תושיגפה לע .("הבודול היד

 -תירבל הינמרג ןיב המחלמה ץורפל הנשה םויב

 םע השיגפ ונמייק ,1942 ינויב 22־ב ונייהד ,תוצעומה
 ונאב תאזה השיגפל .קסנולפ וטיגב םידוהיה םינקסעה
 קדאלו ןכו קאלירג קדאלו ,קרו׳צייו קדאלו ויה ,ונתעברא
 תריגס רחאל רבכ עיגה לוחראמ קדאלו .יכונאו לוחראמ
 השעמ תעשבו רדגל לעמ ספטל היה סונאו םירעשה

 םירבח ינש דועו יתוא .םיינרקודה םיטוחה ןמ עצפנ
 ינמיס דעומ דועבמ ונל ונוניכה .םירעשה דעב וסינכה
 םיישקב הכורכ הסינכה ,דתיה אל ךכל תודוהו ,דוד ןגמ

 •םילודג

 ¬אומש ׳חה ושארבו יתגלפמ דעו רחבנ וז השיגפב
 (רכוז ינאש הדימב)ורחבנ דעווה ירבחכ .ריכזמכ ׳ץיב ל

 .םירחא דועו הדוגישפ ,הדוגאי ,קשיפ ,סקופ ח״חה

 ונמייק ידוהיה עבורה םע עגמ ונומיקהש םויה ןמל
 םיעגמב הבר הלקה .דואמ תובורק םיתעל הלאכ םיעגמ
 וז ,דתיה .חותפה וטיגה יורקש המל תודוה האב וללה
 ¬יעפהל ול ושרי,ד םינמרגה רשא ,יקסיאבאראס תיינמלצ
 הסינכה .וטיגה ןיבל ריעה תובוחר ןיב רשקה היה םש .הל
 ונירבחמ דחא םלצכ דבע םש .תרתומ ,דתיה הז "רבעמ״ל
 אוה .ונלש םינולעה תא םיחינמ ונייה ולצא .םידוהיה
 ¬עמו םייטייבוסה המחלמה־ייובש ןעמל םיפסכ ףסוא היה

 .ונידיל םריב
 ינשה וטיגה םע עגמב ונאב 1942 טסוגואב 15־ב

 לודגה החילס,ד־גח םוי הז היה .הלסיווה לעש קסניבר׳צב
 ¬והיה םינקסעה םע השיגפ הכרענ םוי ותואב ,קסניבר׳צב

 .השקה םבצמ תא וראית םה .הרשעכ זא ויה םה .םיד
 ."השראו וטיג לש ולרוג ונל יופצ" :םהירבד תא רוכזא
 ,םיינלופ םירפכב םירבח לש תובותכ זא םהל יתרסמ

 .רתתסהל ולכי םהבש

 תא עיתפמב םינמרגה ופיקה הנש התוא לש ויתסב
 לא .וכותב והש םימי הרשעמ הלעמל ךשמב .וטיגה
 התיה אל .ונממ תאצל אלו סנכיהל היה רשפא יא וטיגה
 ךותבש םידוהיה םירבחה םע עגמב אובל תורשפא לכ
 קר .ריהמ בצקב םיחולשמ םשמ ואיצוה םינמרגה .וטיגה
 דלפ וגגריא םה .תואטיגה ינשמ טלמיהל וחילצה םיטעמ
 םיטסינולוקה דגנ תולועפ העציב רשא ,תינזיטראפ ,דג
 ולפנ ,קבאמב ולפנ םלוכ םה .םיינמרגה "םירטלאוורפ״הו
 רחתב תיממעה הידראבגה לש תוינזיטראפה תודיחיב םג

 .קסגולפ תביבסבש השבוזמ ימ

 ¬יסמ תא ךירעהל ילוא שי :תכרעמה תרעה

 .ם״פק ירבח ,םידדוב םינלוס המכ לש םתרובגו םתור

 השיגפ םשל וסיגל םירדוחו םמצע םינככמ ויה רשא
 תואבומה תונוש תויודעמ לבא .םידוהיה םהירבח םע
 תאזה המישרה רבחמ לש וירבדמ וליפאו ,הז רפסב
 תווממ םידוהי תלצהב תישממ הרזע יכ ,רבתסמ ומצע
 רשא ,המישרה בתוכ לש ותגלפמ דצמ ףא האב אל
 הרשוכ תניחבמו תיתומכ הניחבמ הלד זא התיה אליממ

 .ינוגריאה
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 גרבנזור יבצ

 הלפאה ומ תונורכז
 (ץראב ץוביקל טאטשיינ וטיגמ יברד)

 ףקת ,ןילופל ינמרגה אבצה שלפ תע ,1939 תנשב
 אבצה עיגהב .אושל אלו — םויא דחפ םידוהיה ונתוא
 תעדל ילבמ חורבל םישנא וליחתה ,ונתביבסל ינמרגה
 קסלשאנ ישנאו ,קסלשאנל וחרב טאטשיינ ישנא .ןאל
 — הנופ התאש• ןאל :התיה תואיצמה .יקצורסל וחרב

 ? הצירה המ :ורמאש ויה ןכלו .ךינפ תא םדקמ תוומה

 לע וגלדיו שוביכל תומוקמ םהל ורחבי םינמרגה םאה
 !ועיגי םוקמ לכל אלה ?ונריע

 ונכלה .יתחפשמו ינא םג יתייה םיחרובה ןיב
 םוקמל עיגהל חילצנ ילוא ונבשח ךכ רחא .קסלשאנל
 ,האלה תכלל וניסנו ,קסלשאנמ חוטב רתוי ,בוט רתוי

 ורזחש םישנאב ךרדב ונשגפ .ונרזחוה וננובאדל ךא
 םידוהיה ביוא ,חורבל ןאל ןיאש ונל ורסמו םתחירבמ
 ¬רגה תא ונשגפו םוי רבע אל .הביבסב רבכ ללותשמ

 קסלשאנ תובוחרב .רוזחל דוע ונלוכי אל ונריעל .םינמ
 ובשח .ותיב־חתפמ תאצל דחפ דחא לכ .םישנא וארנ אל
 ונרזח ןכ־יפ-לע־ףא .חוטב רתוי החפשמה םע דחי יכ
 ןאכ יכ ,טקש רתוי היה ונריעב .טאטשיינל והשכיא
 .תידוהי יטנאה םתלועפב םינמרגה וליחתה אל ןיידע

 .התביבסבו קסלשאנב שחרתמה לע יריע ינבל יתרסמ

 -םויב וללפתה אל םידוהיה .הנשה־שאר ירחא היה הז

 ¬תה םלוא ,דחי ףסאתהל ודחפ יכ תסנכה־תיבב רופיכ

 אושל אל דחפה .םייטרפ םיתבב תונטק תוצובק ופסא
 ¬תמ המכ ואיצוה ,םינמרגה ולפנתה הליפתה תעב .היה

 םהרבא ויה םינושארה םיגורהה ןיב .םהב וריו םיללפ
 ואצי הלא םינש .ד״יה רלימ הקשרה• ׳רו ןמצלוה באז
 םישודקה ולפנ הכו תותילט יפוטע הליפתהמ הרקמב

 .הלחתהה קר התיה וז .םינמרגה ידימ םינושארה

 קלחו ,הייפכ־תדובעל םישנא ףוטחל וליחתה התע
 םירשע וספת םינמרגה .ומלענ הדובעל םיחוקלה ןמ
 םישנא יד וקפוסי אל םא יכ וזירכהו ,הבורע ינבכ שיא
 ונכפהב הז בצמב .גרוהל הבורעה ינב ואצוי ,הדובעל
 אל ינא .הדובעל ונכלה םיעמשוממ .ןאצ רדעל ונלוכ
 ףוסב ךא .יתרתתסה .הדובעל םינושארה םימיב יתאצי
 ונתוא וקיסעה םינמרגה .הדובעל יתאציו יתענכנ ינא םג
 ,רכו תולודג םינבא ףוסיא — ךרפ־תודובע ינימ לכב

 .הלפשהה היה רקיעה ירהש ,תלעות הב ןיאש הדובע

 רובקיש ימ היה אל ,תויריב ותמוה םידבוע טעמ אל
 .תאזה ךרפה־תדובעב םיללח ולפנ ףא םיבר .םיתמה תא

 וסייוג הדובעל .םפוג תא םגו םחור תא הרבש הלפשהה

 םוי םוי ונאצי ינאו יחא ,יבא .60 דע 16 ליגמ םידבוע
 לוכי ימ .היה השק רתוי תיבב ראשיהל יכ ,הדובעל
 ןמו ,תובוחר תוקנל םינקז םיחקול ךיא תוארל היה
 וחירכהש וא ,םיקחוצו םתוא םיכמה םייוג םידמוע דצה
 ,ונריעב היה דבוכמ ידוהי ?םהינפל ךרב עורכל םתוא
 אל וימי לכ .היה בל בידנו רישע .יקסרוקפ לאפר ׳ר
 םידוהיה גיצנ היה אוה .תיסיפ הדובע לש המעט םעט
 היה .תידוהיה הליהקב רבח םגו הלשממה ידרשמ לכב
 רבש אל השק בצמ םוש .ותוא ודביכ לכהש ידוהי הז
 .ובש םיהולא םלצ לע רומשל עדי דימתו וחור תא
 ריעצ אל :רמא אוה .ץוצרו רובש אוה םג היה התע
 םא עדוי ימ — השק הדובעו מ״ק 24 לש הכילהב ,ינא
 הדובעל תכלל יל בוט רתוי לבא ? דמעמ קיזחהל לכוא
 לגוסמ ינניא יכ ,תיבב ראשיהל רשאמ ךרדב תומלו

 .וז הלפשה תוארל
 .1940 תנש דע ךשמנ הז בצמ

 חורבל ןוצר בוש ררוע ונריעב הז השק בצמ
 .בוט רתוי בצמה ילוא הלודג ריעב יכ ונבשח .השראול

 םימעפל קר ,םוקמ לכב ררוש הז בצמש זא ונעדי אל
 ךרדב ורצענ השראול םיחרובה .םימי המכ לש לדבהב
 ,(השראו די לע יאבצ רצבמ) ןילדומל םתוא וריבעה —

 םא אלא ונתנ אל השראול סנכיהל יכ ,הדובע הנחמל
 הנווכה הזב ףא) עבצא תמיתח םע יוהיז קתפ היה ןכ
 הדובע הנחמ וז הפוקתב היה ןילדומ .(ליפשהל התיה
 לש ולבס חוכל לעמ תוכמ קר ,וב ונתנ אל לכוא .יוזב
 דמעמ קיזחה םיבורקהמ לכוא לבקל חילצהש ימ .םדא
 .ותמשנ תא טאל םש איצוה — לביק אלש ימ ,ןמז רתוי

 דבוכמו רישע ידוהי ,קארטאיו ךונח םג היה םילפונה ןיב
 ורזח ,הנחמהמ חורבל וחילצה םידיחי קר .בערב עווגש

 .השראול וחרבו יוהיז קתפ וגישה ,טאטשיינל

 ¬ובעל םיאצוי ונייה .וטיגב ונתוא ורגס 1942 תנשב

 ¬חרב יתוא הלאשו הירצונ יתוא השגפ םעפ .זכורמב הד

 תיבב יכ הל יתינע ?יפוגב דורי .דכ ינא עודמ :םימ
 אובל יתוא הנימזה איה .םיבער םידליהו לוכאל המ ןיא
 וטיגהמ תאצל םנמא .טייח יתייה — הדובעל התיבל

 וז הירצונ .ךרד יתאצמ תאז לכב ךא ,טושפ היה אל
 וטיגהמ רתסב תאצל לכוא ובש ליבשה תא יל הנמיס
 יתדבע .יתחלצהו יתיסינ .התיבל עיגהלו רהנה דיל
 וז הירצונ .ןוזמ־יכרצמ תצק יתלביק הרומתכו הלצא

 .בערב עווגלמ ידלי תאו יתוא הליצה
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 הל המדנ :תלהובמ הצירב הירצונה האב דחא םוי
 היה עודי חצור קניר ןיצקה) קניר םשב ינמרג ןיצקש
 .הוורואב רתס םוקמ יתאצמ .הביבסב אצמנ (ונריעב

 .םישדח המכ םייחה וכשמנ הככ .יתחלצה םעפה םג

 התרזעב וז השק הפוקת רובעל ונחלצה יתחפשמו ינא
 ךאיה ןיבמ ינניא ימצע ינא םויה .תאזה הירצונה לש
 ברע ברע רוזחל היה טושפ אל .דמעמ קיזחהל יתלוכי
 םונהיג ךרד .דיב לכוא יכרצמ תצק תפסותב וטיגל
 ןיא — הקזח .דתיה וטיגל ביבסמ הרימשה .תאז .דתיה

 — םיברעב וטיגל סנכיהל יתחלצה ךיא .אב ןיאו אצוי

 דע המדאב יתרפח ינרופצב .ןיבהל התע יל השק
 ירוגמ רדח היח ילזמל .הליחזב רבעמ־ךרד יל יתישעש

 .וב יתדבעש םוקמל בורק ,רהנה י״ע

 קפסל הדוקפ םינמרגה ומסריפ בוש הפוקת התואב
 הז בצמ .ורזח אל הדובעל םיאצויה .הדובעל םידוהי
 היה בוט יכ ונבשח .טלחומ שואי ידיל ונתוא איבה
 ¬יאב עווגל ונל ונתנ אלו תחא תבב ונתוא ולסיח וליא

 איצוהל הדיקפתש תידוהי הרטשמ התיה וטיגב .תויט
 םיארחאהמ דחאל זא יתינפ .םינמרגה תדוקפ תא לעופל
 הכורכ התיה תאזה הינפה םצע יכ םא ,וטיגה םינפב
 הרוצב תויחלו ךישמהל ןכתייה יתלאשו ,תושפנ תנכסב
 ¬גנתה תולגל ילב טאל טאל ונדימשהל םהל תתל ,וז

 ,םוקמ לכב םידוהיה תא םילסחמש ונל עודי ירה יתוד

 וטיגל הביבסהמ םיעיגמש םידוהיה םידע .ונלצא םג ךכו
 לכ היה אל וז יתיינפלש ןבומ .םהיפב לוסיחה רופיסו

 היזה קר .הלועפ לכ ורשפיא אל ףא םוקמה יאנת .דה
 תומלו םיחצורב םוקנל — םולח ,תאז .דתיה ןוימדבש
 טהל .ןידה תא םהילע ולביק םיקודא םישנא .דובכב
 ¬תה םיריעצה םלוא .הרוהטה םשפנב רעב םשה שודיק

 ¬שמהו .םהיתומצעב רעוב המקנה טהלו םיאכודמ וכלה

 ...וטיגה ךותב תאצמנ תידוהיה הרט

 ליחתה (1942) הנש התואב דועו ,בר ןמז רבע אל
 ושענ ברקתמה ץקל םינמיסה .טאטשיינ וטיג לוסיח

 ;םידוהי םירטוש וטיגה לע ורמש התע דע :םירורב

 הרשיב וז הרימשו ,םינמרג םילייח םמוקמב ואב התע
 .תוער

 .קסנולפל רובעל הדוקפ ונלביק ולסכ שדוח תליחתב

 םיבכמה גח היהי — ונבשח — תועובש השולש דועב
 הרמא הדוקפה .חבטל ןאצכ םיכלוה ונאו — םירוביגה
 .(ןייר־ןעדוי) םידוהימ היקנ תויהל תבייח ונריע יכ
 םירשע — תולגעב ,ברעב יעיבר םויב קסנולפל ונאצי
 .ונריע־ינב לכמ םייחב וראשנש שפנ םייתאמל תולגע
 .םישנא הרשע לכל תחא הלגע — םינמרגה תדוקפ יפל

 ונרסמש ןורחאה ונשוכר ,ונפסכב ונגשה תולגעה תא
 .בהזו ףסכב םינולגעה־םייוגל

 םויב ,עובש ותואב .קסנולפב ונבשי םירופס םימי
 תסנכה תיבב טאטשיינ ישנא תא םינמרגה ופסא ,ישיש

 ,תרחמל .האלה םיזז רחמש ונל ועידוהו קסנולפב

 ןאל תעדל ילבמ תבכרה לע ונתוא וסימעה ,תבשב
 ילב — וז םירוסי־ךרד ראתל השק .ונתוא םיליבומ
 ריתסהל ונתאמ דחא חילצה םא .םידליל היתשו לכוא
 היה םא .ונידלי ןיב רכוסה תא ונקליח ,רכוס תצק
 ךרדבש ת)ינחב גישהל ונחלצה ,בהז־יניש אוהש ימל
 יטירק בצמב יכ יתבשח .בהז יניש תרומת םימ קובקב
 ךכב םג ךא .יתחפשמ ינב םע דחי אצמנ ינאש בוט הז
 הצמשל עודיה םוקמל ונעגהש יל עדונ דימ .יתבזכאתה
 ץיבשואב .ליחתמ התע קר םויאה ונלבסו ,ץיבשוא
 םידליו דוחל םישנ ,דוחל םירבג — וניניב ודירפה
 תושעל יתיצר ,יתועורזב יתדלי תא יתקזחה ינא .דוחל
 דחא ילא שגינ .הדוקפה תא ןיבמ יניא וליאכ םשור
 ,יתינע ?הכחמ ינא המל :ינזאב חרצו רמשמה ישנאמ

 אוה .םינטק םידלי ינש יתשאל תתל לוכי ינא ךיא
 הרושה ךותל יתוא ףחד ,יתועורזמ הדליה תא איצוה
 דוע לגוסמ יתייה אל ...רדתסת רבכ ךתשא :רמאו
 יתיסנ ךרדב .טאטשיינ ישנא םע דחי יתכלה .בושחל

 .םתוא יתאצמ אל ירעצל .יחאו יבא תא שפחל

 העבשב ונרבע םיפירצל ונתוא וסינכהש ינפל
 ןימיל קלח ונתוא וקליח :םיעודיה םוניהיגה ירודמ
 רפסמה תא ועקעיק ,תורעשה תא ורפיס ,לאמשל קלחו

 ונבשח ,ץיבשואב ןושאר םוי ראתל השק .דכו דיה לע
 ךא .םייחה לש בוצע קרפ םויס — םייוניעה ףוס ןאכש

 .המלשנ אל דוע ונלבס תאס .היה ןכ אל

 תורכמ םוקמ) הנ׳זודאיל ץיבשואמ וריבעה יתוא
 .םחפה תורכמב יתדבע םש ,(ץיבשואל בוקארק ןיב םחפ

 ןכ אל ךא ,הדובעל תורושב ונכלה םוי תורמשמב
 דיל שיא ונתוא ורשק תורשרשב .הליל תורמשמב
 דחא ףא חרבי אלש ידכ םירושק ונדעצ הכו והער
 םא .תוריהמב םחפ תוינורק אלמל — הדובעה .ונתאמ
 ¬חאש תינורקה יכ ,ול היה רמו ער — קיפסה אל דחא

 תינורקה ,םיספהמ ילש תינורקה הדרי םעפ .הרצענ ויר
 ,םיספל הריזחהל יתיצרש עגרב יתוא הפחד האבה

 יתכשמה םיקזח םיבאכב .ילגרב הקזח הכמ יתלביקו
 ¬תה ילגר .הלגומ םע קומע עצפ חתפתהש דע דובעל

 ¬לוכי ךכ .תוקספהב יתבכש .ךלהתהל יתלוכי אלו החפנ

 תויהל דחפה יכ ,הדובעל תאצלו םירקבב םוקל ית
 היה קזח המכ ןיבהל התע השק .םויא היה יניצר הלוח
 םילסחמ — םיקיזחמ ןיא םילוחש יתעדי .תויחל ןוצרה
 .האפרמל יתינפ הרירב ןיאבו ,םוח יתלביק .םתוא

 םלוא .ךכל ןכומ יתייהו — ףוסה הז יכ יבלב יתבשח
 יתוא וחלש זאו םימי המכל יל לקוה הלחמה עצמאב
 ,ןכ ירחא .תבכרה-יספ רודיס — רתוי הלק הדובעל
 ¬תה םואתפ יתעמש םיקזח םיבאכב הלוח בוש יבכשב

 וליא היה בוט המכ ,יבילב יתרהרה .םיזגפ תוצצופ
 .םיחצרמה ידימ תומל אלש דבלבו יפוג תא זגפ קסיר
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 .הנחמהמ זוזל הדוקפ ונלביק הז תואירב בצמב
 תעדל ילבמ םיכרדב יתלחז .םינורחאה יתוחוכב יתכלה
 ולפנ םיבר ,תכלל יתלוכי אלש יתייה ידיחי אל .ןאל
 :ורמאו יתוא ודדוע ידודנל ירבח .םיחצורה ירודכ ידימ
 וז הדידנב .קפואב רבכ הארנ המחלמה רמג ,ץמאתנ
 .הרייעל ונאב .םייפלא קר םיפלא תעבראמ ונראשנ
 ךרד ונינפל דועו ולזא יתוחוכ ,ראשיהל יתטלחה הפ
 ¬שנב ורי םינמרגה .וכישמה רתוי םיקזחה .מ״ק 200 לש
 .שארב ועגפ םידחאב ,ילגרב קר ועגפ ילזמל •םירא
 ¬רדב וכישמהו םינינבה תא שאב ולעה ונב וריש ירחא
 העוגפה ילגרב עצפה תא יתרשק ,תילטמ יתאצמ •םכ

 .יתבכשו

 ."הדמשה־תגולפ" םוקמל העיגהו בר ןמז רבע אל
 וקרז םה ,זוזל יתלוכי אל ,ךרדל תאצל ונילע וויצ םה
 האיפק תנכס יל התיה היופצו גלשה לא הצוחה יתוא
 םישנא תצובק .דאב ילזמל .םוקמב ררשש קזחה רוקב
 םשו ףירצל יתוא וסינכה וללה .םה ימ יתעדי אלש
 ¬ארה םיסורה ועיגה םימי המכ רובעכ .םיבאכב יתבכש
 הרזע" תגולפ עיגת טעמ דועש וחיטבה םה •םינוש
 ילב םימי המכ יתבכש הככ .ונב ולפטי םהו "הנושאר
 יתוא וריבעה וז הגולפ עיגהב .הרזעל יתיכהו לכוא

 בוחוטסנ׳צב .תיאופר הרזע יתלביק םש ,בוחוטסנ׳צל
 דעו ןגראל וקיפסה םה .ינפל םשל ועיגהש םידוהי יתשגפ
 יתלוכי ךכ .ףסכ תצק יתלביק םהמו ,םיטילפל הרזע
 ינבב שוגפל הווקתב ,טאטשיינל יתרזח .תצק ךלהתהל
 םידוהי הרשע יתשגפ הרייעב .םייחב וראשנש יריע
 ירצונ ןיב ורתתסה םהמ קלחש (םישנ יתש םהיניב)
 ,תצק יתדבע טאטשיינב .תונחמהמ ורזח קלחו הביבסה
 ,יל רשפא יתואירב בצמ רשאכו ףסכ תצק יתחוורה

 .לארשי ץראל יכרדב ידודנב יתלחתה

 ךרדב .ןכנימל ןילרבמ ,ןילרבל טאטשיינמ יתאצי
 ןכניממ .םכרד יכרדו ,םלבס ילבסש םידוהי יתשגפ רבכ
 םגש יתעמש ךרדב .הילעל וניכח םש .הילטיאל יתעגה

 דצב ,הירטסואב אצמנ אוה יכו םייחב ראשנ יחא
 .הקירמאל רגיהש יל עדונ ץראב .ילגנאה

 ץראה יפוחל ונעיגהב ."דוב׳גו" הינאב הצרא יתילע
 הנחמל ונתוא ואיבהש םילגנאה י״ע ונתינא הספתנ
 ץוביק תא יתרחב םש .תילתעב ונבשי םיישדוח .תילתע
 יתעגה 1946 ינויל 28־ב .ץראב ירוגמ םוקמכ הנפד
 ורסאנ הבש "הרוחשה תבשה" ינפל םימי המכ ,הנפדל
 בשוי ינא םויה דע זאמ ."הנגה״ה ישארו בושייה יגיהנמ

 .ימצעל יתרחבש םייחה ךרדב ךישממ ,הנפדב

 ןוטלשה יזני תישארמ ןייסשמולב ףסוי סש לע יוהיז תדועת

 קסנולפב יצאנה
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 עטנ בקעי

 האושה ינפל תונורחאה םינשה
 ואצמ ,ןילופ ידוהי ראשכ םהומכ ,קסנולפ ידוהי
 ומכ תויביטקודורפ־אל תודובעב הבר הדימב םמחל תא
 "דיל דימ" תוריכמ ,תיבירב תואוולה ,תולכור ,רהסמ

 תא ותכלהכ םמייקב ,"ריווא־תוסנרפ" הלאב אצויכו
 ."הזמ ,דז וסנרפתהו וכל" קוספה

 וקפיס ישישו ישילש ימיב ומייקתהש קושה־ימי
 ירכיא הלא ויה :םהיתוחוקל בור תא ריעה ירחוסל
 ¬אל "ורעתסה״ו תיאלקחה םתרצות תא ורכמש הביבסה

 תכירע םשל םהינכודו םידוהיה תויונח לע הריכמה רח
 ¬וחס תא ורכמ םידוהיה הכאלמ,ד־ילעב םג .םהיתוינק

 םתסנרפ הלאה םירחוסה בורש ןבומ .קושה ימיב םתר
 ¬יסנב םיברמ ויה םמחל תפ תאצוה םשל .קחודב ,דתיה

 ומכ קסנולפל תוכומסה םירעב ומייקתהש םידיריל תוע
 עובשה תומי לכ .דועו ןינבורד ,וטסאימ הבונ ,ןי׳צוחוס
 ¬סמו םיימשה תפיכ תחת םינל ,םידיריב םיצצורתמ ויה

 םהיתבל םירזוח ויה תבש ברעב .הברח תפב םיקפת
 "נערתמ ,הווקמל םהילגר ובחס ישוקב ,םיצוצרו םיפייע

 םייקנ תבש־ידגבב לוחה־ידגב תא םיפילחמ ,תצק םינ
 לבקל "ןיינמ" הזיאל וא תסנכה־תיבל םידעוצ אתוחינבו

 ¬תיבב םיקלודה תבשה תורב ...הכלמה תבש ינפ תא

 וריאהש תודיחיה רואה־ינרק ויה םידוהיה יתבבו תסנכ,ר
 .םהיתודרטו םהיתוגאד תא וחיכשהו עובשה תכשח תא

 ימ ,רישב םלוק םינתונ ויה החוראהו שודיקה רחאל
 םהיניע יפעפע ורגסנש דע תונזח־יקרפב ימו תורימזב
 םלמעמ ׳חונל ,תלאוגה הטימה רבעל ועספ םינ־אלרכינבו

 .תברקתמה לוחה־תדובעל שדח חוכ רוגאלו

 ¬לדנסה .השק היה הרייעב םידוהיה םילעופה בצמ

 תועש דע םידבוע ויה םינולגעהו םילבסה ,םירפסה ,םיר
 -יבאוש לש םבצמ היה אושנמ השק .תורחואמה ברעה

 ואשנ םימ אל וליאכ םוקעו ףופכ היה םבג ,םימה
 םתדובעמ .השקה תולגה דבוכ לכ תא אלא םהיילדב
 רשא תולודג תוחפשמ סנרפל ויה םיצלאנ תכרפמה
 חיר רשא ףתרמב וא גג־תיילע וזיאב בורל וררוגתה
 תנתונ ,דתיה הדקל,ד הנוזתה .ויתוריקמ ףדנ בחטה
 לדה םשובלמו םהידלי לש תורוויחה םהייחלב היתותוא

 .םתיבב ררשש ינועל דע היה עורקהו

 ילעבו םילודגה םירחוסה בצמ היה הלא תמועל
 ¬וחפשמ םע םיאצוי ויה ץיקה ימיב .ידמל בוט תלוכיה

 םירכוש ויה וא ןילופב םיעודי הארבה־יתבל םהית
 יסנרפמ .ןי׳צנלובו יראחוק םירפכב םירגה יתבב תוריד
 ¬סע תא ולהינו ריעב עובשה ךשמב וראשנ תוחפשמה

 לוענמ לע םהיתויונח תא םילעונ ויה ישיש םויבו םהיק
 תא תולבל ועסנ בוט לכ תואלמ תורכרכבו חירבו
 היה תלוכיה ילעבמ קלח .םתחפשמ קיחב עובשה ףוס
 םעפ ידמ וקפיס ףאו היתודסומו הליהקה ייחב ליעפ

 .ריעה יינעל "אחספד אחמק״ו םחפ םעפב

 קסנולפב תוידוהי תוחפשמ המכ יכ ןייצל יוארה ןמ
 ילעב" םה הלא .המדא תדובעמ םתייחמ תא ואיצוה
 ,סקופ היטלג לאומש ןנגהו ל״ז טסורפ לרב "הזוחאה

 ןדבעמ היה ,םייוגה וינכשמ המדא תוקלח רכוח ,דיהש
 ,חירטה ותרצות תא רכומ היה קושה ימיבו וידי ומב

 ,ותמדא ירפ לע האג היה ןקזה ןנגה .תוקרי דוחייב

 הכרב האור היה ,הרמה הפיטה רחא טוהל ,דיה אלולו
 .ולמעב הבר

 קסנולפ ידוהי לש םתסנרפ תורוקמ ךרעב ויה הלא
 רחמה םויל הגאדבו קחודב ימ ,םהייח תא ויח ךכו

 .רשוע בורו החוורב ימו
 ¬והשכ ,תימשיטנאה הלומעתה רובגב ,האושה ברע

 ורערעתנ (0ץ״3261מ)ןילופ ידוהי לע ילכלכה םרחה רת
 ¬יאה רבעמ ,הרייעב הדובעהו הסנרפה תורוקמ דואמ

 תואמסיס הוולמ ,דיה ריעל רפכה ןמ םינלופה םירכ
 םתסנרפ רוקממ םידוהיה ילגר תקיחדו תוימשיטנא
 םידיריל םיעסונ ויהש םידוהיה .רחסימה — ירקיעה
 ימשיטנאה תא רכוז וניא ימו .םשוכרלו םהייחל וששח
 -תיח תא וליטה קושה ימיבש ,ותייפונכ םע יקסבלכראמ

 ־זוע תא ןייצל יואר .םידוהיה םינכוד,ד־ילעב לע םת
 רשא םינולגעהו םילבסה הלא ,םעה־יטושפ לש םחור
 הנמ םיערפתמל ובישהו םמע דובכ תא ללחל ונתנ אל
 שוכר תדידשו תויוערפתה וענמ ךכ ידי לעו םייפא תחא
 וז הריוואבו ויתותוא תא ןתנ ילכלכה םרחה ךא .ידוהי

 .האושה ץורפ דע הרייעה התייח

 תברקתמ האושה

 הרייעמ תונורכז ריינה לע תולעהל דואמ השק
 םהייח תא ויח הידוהיש הרייעמ ...דוע הנניאו התיהש
 תכשח תא תוארל ילבמ ןילופ ירע ראשבכ םיליגרה
 ¬ויאה הרעסה תא ורשיבו וברקתהש תורוחשה םיבעה

 .האבו תשמשממה המ

 ¬הו ידוהיה רחסמה םוקמ ,קסנולפב יזכרמה קושב

 ,ןקז-ילדוגמ םידוהי ברע ברע םיפסאתמ ויה ,םידירי
 -קהש רעונ־ינב ףאו םינולגע ,שאר יוסיכ אלל םילעופ
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 תויעבה לעו אמויד יניינעב תוחישל תוכירדב וביש
 הצלה םג עמוש תייה םימעפל .םלוע לש ומורב ודמעש
 ידוהי ,ל״ז ץילדייא ךונח םירבדמה שאר לש ויפמ הבוט
 תוסומע ויה היתוגאדו הרייעה תודרטש ,ביבחו רקי
 ,"ךמע" יינעל התיה הנותנ ותוריסמ לכש ,רצה ומכש לע
 אצויכו אשידק הרבח ,"םילוח רוקיב" ,"הלכ תסנכה״ל
 הדרח ."בוזעת בוזע" תווצמל םיכיישה םישעמ הלאב
 םע וילא ברקתמ היה ךונחש ידוהי לכב תזחוא התיה
 רשא הרייעה ידיגנ תמישר ,ולש תמסרופמה המישרה
 אשידק הרבח דצמ "לופיט״ל םייופצ ויה ךונח ירבדל
 ןוקיתל הבדנ ול םינתונ ויה הפי ןיעב .בורקה דיתעב
 ידוהיל רתסב־ןתמ ךרוצל וא ןימלעה תיבב רדגה

 .קקזנ
 תויוצרפתהה .ליגרה םלולסמב ומרז הרייעב םייחה

 וכז אל תובורקהו תוקוחרה תורייעב תוימשיטנאה
 לליפ ימ .קסנולפב ידוהיה רוביצב תדחוימ בל־תמושתל
 הרעסה לש האוב תא תורשבמ ולא תויוצרפתהש זא
 השראווב םהיקסעמ םירזוח ויהש קסנולפ ידוהי .הארונה
 ילכס תרובג לע תואלפנו םיסיג קושב םירפסמ ויה
 םירירש ילעב םידוהי ךיא ואר םהיניע ומב .השראו
 יניעב .םייפא תחא הנמ םיללותשמה "םיצקש״ל םיריזהמ
 דרמב םלוא .הוואג לש תוצוצינ וקלדנ קושב םידוהיה
 תימשיטנאה הלומעתה .ולא תוצוצינ ובכ םימיה תצ
 ידוהי תובבל תא ודיערה ןילרב וידארמ םימויאהו

 .המלענ תוננאשה ,הרייעה
 הבר הגאדבו םידוהי תעכ ובבותסה יזכרמה קושב
 ־אלמ תורייעהמ ועיגהש תועומשהו תושדחה לע וחחוש
 יפשמ הברה .ינמרגה לובגל ךומס ונכשש בונאכי׳צו הב
 ,קסנולפב רוגל ורבע הלאה תורייעהמ תוידוהי י תוח
 הרייעה ידוהי םלוא .םיחטבימ־םוקמ הב אוצמל וויק יכ
 ודירטה תוער תובשחמ .ןוחטבו תוננאשמ םיקוחר ויה
 םישנאה יניעמ .הרייעה תא הזחא הגות .םתחונמ תא
 .םוי דלי המ ,הבשחמה המסריכ בלבו תובצעה הפקשנ
 רבעב ומחנתהש הלאכ םג ויה הרייעה ידוהי ןיב
 יכשחמב םירוסייה םי לע רבגתהש ,ונמע לש ראופמה
 םג הווקת לש תוצוצינ ותיצה םהו ,תורודה לכב הלוגה
 ולוחי תעכ םג ,םה ונעט ,ןויסנ דומל ונמע .םירחאה בלב
 היהי םפוסו וניאנוש שאר לע םימויאהו הנטשה ירבד

 .וניביוא לכ ףוסכ

 ךייש היה ובורש ,קסנולפבש ססותהו רקיה רעונה
 המהדת הכומ דמע ,תומישגמ תויצולח רעונ תועונתל
 תוצילעה תריווא המלענ ;תוערה תועומשה עמשל
 לש תלייטה וז ,(ץיבוקוב) הקצולפ בוחרמ החמשהו
 ראשנ בוחרה .ותאנהל לייטמ רעונה היה הבש ,קסנולפ
 היה רעונה .םיתבב וננק הדרחהו תונבצעהו ,בוזעו קיר
 יאוולה :םלוכ בלב .דתיה תחא הליפתו תוצע דבוא
 ...םנ הזיא הרקיו ןתי ימ ,תוערה תועומשה לכ ודבתיו
 ברעב רבמטפסב 1־ב .הצרפ האושהו הרק אל םנה
 ילבמ קושב וצצורתה םידוהי ,החקרמכ קסנולפ התשענ
 םידרחה ?תונפל ןאל ?היהי המ .םרזע אובי ןיאמ תעדל

 םלוא .םימחר ושקיבו המימשה םהיתוליפתב ונפ הרייעב
 לעמ רבכ ופחיר האושה יננע .וינפ ריתסה םיהולאה
 -אלממ .ינלופה לובגה תא וצח רלטיה יסגלקו ונישארל
 דפיסמו םילהובמ םידוהי ונילא ועיגה בונאכי׳צו אב
 הדערו ליח ,םהיעמוש לש בלב תוצלפ הזחא םהיר
 לכמ ועמשנ בל תוערוק תוקנא .הרייעה תא ואלימ

 ? ןאל ,תכלל ןאל ? תושעל המ — :םירבעה

 ונדרפנ ,רעונה־ינבמ המכ ונפסאתה הליל ותואב
 תא ונילב הב רשא הרייעהמו םירקי םירוהמ רמ יכבב
 *קתג השראו הריבה ריעל ונימעפ ונמשו ,ונירוענ־ימי
 "ורק לא רוזחל לכונו הרהמ דע רמגית המחלמהש הוו
 ינוריוואמ תוירי רטמשכ לגרב ונישע ךרדה תא .וניב
 םע ונשגפנ ךרדב ...דעצ לכ לע ונתוא הוולמ בידאה
 ויה ונומכ .תוכומסה תורייעהמ םירגובמו רעונ ינומה

 .תונפל ןאל ועדי אלו תוצע־ידבוא םה ףא

 תוצצפהב תצצפומ איהשכ ,השראוול ונעגה סנב
 .בוחרו הניפ לכמ ברוא תוומהו הגופה אלל תודבכ

 לש וינב) סקופ םיחאה ,קסנולפ יריעצמ הברה
 ¬ישמה םירחאו בואט ךלמ ,סיד לאומש ,(סקופ שובייל
 ורבע רתוי רחואמ ."תיאמצע״ה הנליוול םכרד תא וכ
 ןלפק החמשו הדוגישפ ןמלק ,הנרס יכדרמ םג הנליוול
 הלילבו לובגה דע יתיוויל םינורחאה תא .(ב״הראב תעכ)
 ¬אדה ןכש ,קוטסילאיבל יתרזח ינאו ותוא וצח לפאו רק

 .חונמ יל ונתנ אל יתחפשמ לרוגל תוג

 ,וניריקיל הרקש המ עודי .ונילע ורבע תושק םינש
 יכ ,השודק לש טטרב םתוא רוכזנ .ךורב םרכז יהי

 .תררחושמה ונתנידמב םייחה תא ונל וויצ םתומב
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 קוטסילאיבל החירבה
 ינוריווא ידי-לע תוגופה אלל תצצפומ השראו
 תועמשנ בל תוערוק םיעוצפ תוקנא ,יצאנה בייואה
 טישומ ןיאו םיסורהה היתב לש תלופמה ייע תחתמ
 םישפחמ הדשה ירעמ םיטילפו םיבשות ...עישומו הרזע
 ־בתה־תוצצפ רוא ...רבש תוקעזב םהיתוחפשמ ינב תא
 תוריק ןיבו המדב תססובתמה השראו תא ריאמ הרע
 ,םילהובמו םימומה םילוצינ ךרד םהל םיסלפמ םילפונ

 הריבל ועיגהש הדשה ירעמ םיידוהי םיטילפ םהיניב
 יסגלק ינפמ ןגמו הסחמ הב אוצמל ידכ ,לוכיבכ תנגומה
 הזכ והובו והות רורשי הריבבש לליפ ימ .רלטיה

 ...היתובוחרו היתוניפ לכב בוראי תוומהו

 ¬זעו הסחמ ואצמ השראוול ועיגהש קסנולפ יטילפ

 החמש תב יקסבונאמלק־קנילמ תחפשמ לש םתיבב הר
 -תיב וקיזחה םנוקיתכ םימיבש קסנולפמ יקסבונאמלק

 ¬ילפל התרזעב םיצמאמ הכסח אל וזה החפשמה .ןולמ

 קנילמ תחפשמ לש םידמחנהו םירקיה םנבו םתב .םיט
 תומימתה םהיתולאשו תאזה הלומהה רשפל וניבה אל
 .םיגאדומה םיטילפה לש םהיבצע תא תצקמב ועיגרה ףא

 עובש ךשמב .קתונ קסנולפל השראו ןיב רשקה
 יתמ קר קסנולפמ עיגהל וחילצה השראווב ונתוהש
 ידוהילו םהיבורקל הגאדהו דחפה ופקשנ םהיניעמו רפסמ

 .הרייעה

 וידרב יקסוטסימוא לרנגה דקפ 1939 רבמטפסב 7־ב
 ןוויכב השראו תא בוזעל אבצה יאצויו םיריעצה לע
 ¬רגה דגנ "הינש תיזח" חתפית םש יכ ,קסבוטיל-קסרבל

 יטילפמ המכ ,ונא םג ונטלחה וז העדוה רחאל .םינמ
 ירבחו ינא .הז ןוויכב ונימעפ םישל ,םיריעצה קסנולפ
 יכדרמ ,הנרס יכדרמ ,ןמרוק קלודא ,ץיבובוקעי וימינב
 ונדרפנ ,םיכורא םייחל לדביי הדוגישפ ןמלק ,ל״ז םולב

 םהידלימ ,הבידאה קנילמ תחפשממ תועמוד םייניעב
 -אמלק הליבו הגייפ ותוחאו הדוגישפ ןועמשמ ,םירקיה

 ¬ורה בוחרל ונאצי .השראווב ראשיהל וטילחהש יקסבונ

 שיבכה רבעל ודעצ ונומכ רשא ,םיחרזאמ המוההו שע
 בכר־ילכ האלמ ,דתיה קסירבל ךרדה .קסירבל דילומה
 ,םינוא־ןיא ודעצ ףטו םישנ ,םידלי ,םיטילפ ינומהו

 ינוריווא .הבורקה העשהו רחמה איבי המ תעדל ילבמ

 אלל תוומ וערזו ונישארל לעמ סוט וכימנה בייואה
 אלש הלא .םיעוצפו םיללח תואמ ואלמנ םיכרדה ,םחר
 תוצצפההו תויריה רטמ תחת םכרדב וכישמה ועגפנ
 םהיתובקע ודבא תוצצפהה תלהבב .קסידב רבעל ודעצו
 .םולב יכדרמו ןמרוק קלודא ,םירקיה ונירבחמ המכ לש

 ונא םג .ןילבולל ךרדב וגרהנש ונל עדונ רתוי רחואמ
 ונעדי אלו קסרב—ןילבול םיכרדה תשרפ לע ונדמע
 קסבוטיל־קסרב ןוויכב ךישמהל ונטלחה .תונפל ןאל

 .ונכרדב ונתוא םיוולמ תוומהו בערה ,דחפהשכ
 ןשעה יננע .והובו־והות ררש קסבוטיל־קסרבב
 .םירדוקהו םילהובמה םיטילפה ינפ תא וריאה שאהו

 םישודג ויהש תונורקל ונילעו תבכרה־תנחתל ונעגה
 קסניפל ונעגה .ןאל תעדל אלב ונעסנו םיטילפ ינומה
 אבצה יכו ינלופה אבצה תוטטומתה לע ונעמש ןאכו

 .ןילופ לובג תא הצח םודאה

 ידיב רבכ הנותנ ,דחיהש קוטסילאיבל ונעגה םשמ
 תחפשמ לש התיבב הסחמ ונאצמו יטייבוסה אבצה
 האשינש ץיבובוקעי ןימינב תוחא) ץיבובוקעי קנילמ
 ,תוריסמב ונב הלפיט רשא ,(קוטסילאיבב סדנהמל

 יטילפל ורזע םהידי לאל היהש המבו ,הבהאבו הגאדב
 .קסנולפ

 ונגאד — רבג קוטסילאיבל קסנולפמ םיטילפה םרז
 היה הקסמלאזורי בוחרב .בורקמ ועיגהש םיטילפה לכל
 .םיאקסנולפה בור וזכורו ונסכוא ובו לוז חבטמ םייק

 יסגלק — תודירחמ ויה קסנולפמ ועיגהש תועומשה
 ורסאנ ,םחר אלל םידוהיה םיבשותב וללעתה רלטיה
 ־ריכ תרחמה םויל הגאדהו דחפהו הבורע־ינבכ םידוהי
 םהה םיפורטה םימיב .הרייעב םידוהיה תובלב ומס
 ־דידיו ירבח תושפנדונכסב קסנולפמ עיגהל חילצה
 תורדוקה ויניעו םירוויחה וינפ .ןמ לדנמ רפוסה ,ירוענ

 ...קסנולפ תליהק לש הדרחהו םימיאה לכ תא ועיבה
 הרזע המייקתה קוטסילאיבב םיאקסנולפה ןיב
 .תירמוח הרזעל םיקוקזל הרוסמ הגאד ,דתיהו תידדה

 החקלתה םלועה תמחלמו םיבר םימי ורבע אל לבא
 היסור לובג תא וצח רלטיה תולייח ,הזוע אולמב

 ...תיטייבוסה
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 עטנ בקעי

 קסנולפ יטילפ
 םהיחדינ תומוקממ םירזוח ולחה המחלמה רמגב
 יתמ םג םהיניב ,הסורהה ןילופל שאמ םילצומ םידוא

 .םידוהיה קסנולפ ידירש רפסמ

 אמש ,תאז לכב ילוא ,הווקת הנניק םילצומה תובלב
 וא דידי רעצימל וא ...החפשמה יבורקמ והשימ אצמיי
 ושפנ רמ ,ובל ישחר תא תונתל לכוי וינפל רשא רכמ
 ¬לתהו םירוסייה ,לבסה תונש ךשמב ורבטצנש ובאכו
 לבסה תונש ךשמב רשא וז השולק הווקת םג םלוא .תוא
 .הבזכאתנ — דמעמ קיזחהל ונתאמ דחא אל הדדוע
 היחתל ומוקי םיפורשו םיגורה ,םיתמש ,הלאכ םיסנ
 תואיצמל לגרתהל היה דואמ השקו ושחרתנ אל ןיידע
 תא ,הרקיה ךתחפשמ תא הארת אל םעפ ףאש הרמה
 לע חינהל לכות אל םיחרפ רז וליפא ...ךיערו ךיבורק
 לכל שודקה םרפא תא רזיפ יאדמשאה יכ ,םהירבק

 ...םיימשה תוחור עברא

 /זדולב קסנולפ ילוצינ םע תונושארה יתושיגפב

 רשא ,אוה הסינ ,ןאמ לדנמ ירוענ דידיו ירבח םהיניב
 ונתוא דדועל ,תואלתו תורצ בורמ ופיסכה ויתורעש
 השק .ונבל לע הצברש הסמעמה תא ונילעמ לקהלו
 ¬והיה קסנולפ םוקמבש הרמה הדבועה םע םילשהל היה
 קרו סורה וטיג לש תוברח ילת אצמת תססותה תיד
 ¬פנה םייוניעה לכ לע ךל ורפסי היתוברוחו היתואטמס
 הידוהי לש שואייהו רבשה תוקעזו םיינפוגהו םייש

 ...םי׳צניבשואב הגירהה איגל םוליבוה תע םינורחאה

 םושנל היה השקו םילוצינה תובלב םסריכ שואייה
 הנקסמה .םיתמומה ךיחא םד היה יוורש ריוואה תא
 הילאמ התלע ןילופ תמדא לע רתוי שפחל המ ךל ןיאש
 הקעומל ךפהנ וז המדא לע תפסונ היהש לש םוי לכו

 .שואייו רעצ תסומע

 ילוצינ ינפל םג הבצינ םילוצינה לכ ינפל ומכ
 אוצמל ידכ תכללו תונפל בוש ןאל ,הלאשה קסנולפ
 קבאמ ,םילוענ ויה ץראה ירעש .עוגרמו םימוחינ תצק
 ידירש ,תידוהי היילע תרתה לע להנתה ירזכאו זע
 המחלמה רחאל וששואתהש תויצולחה רעונה תועונת
 אל ,רעונ ינבמ בור יפ לע ,םיצוביק ןגראל וליחתהו
 דשה ידירש לש תשאונה םתקוצמ לע הנעמ תתל ולכי
 ־רגב םיידוהי םיטילפ תונחמ תווהתה לע תועומשה .הא

 האושה רחאל
 ברקב וררוע לארשי־ץראל הלפעהל םילוע ןוגריאו הינמ
 תורמל .בלב תצינ הווקת לש קיזו קזח דה םיטילפה
 םיטילפ ןומה וליחתה םיכרדה תנכסו הרובחתה יישק
 ¬ובגל םהימעפ םישל ,קסנולפ ידירש םהיניבו ,םידוהי

 .הינמרגל עיגהלו הבינגב םתוצחל ידכ תול
 ,םידוהי םיטילפ .םיכרדב ורק רעיש ירמסמ םירקמ
 ואצמ ,םיצאנה ינרפצמ טלמיהל וחילצה םיסנ ףלאבש
 ןילופב וללותשהש םיחצור תויפונכ ידיב םתומ תא
 םידירומו תובכר םירצוע ויה ןהישנא .המחלמה רחאל
 הב יתעסנ ינאש תבכרה ףא .גרהל םידוהיה תא ןהמ
 ,דחפ בורמ היפמ הגה איצוהל הלכי אל יתשא .הרצענ
 ךכו ,חוטב תווממ ונתוא ליצה "ייוג״ה הארמה םלוא
 ךשמב .יכ׳צה לובגה לע רשא וקסדאלק דע ונכשמה
 רבעש ירזכאה העווזה־השעממ םימומה ונייה םימי המכ
 ,האושה ילוצינ םידוהי המכ ורונ תע ,תבכרב ונילע
 ישעמב תושידאב לכתסמ ביבסמ םיעסונה להקשכ

 ...םיחצרמה לש "הרובגה"
 היה האושה רחאל ןילופ ידוהיב תוללעתהה איש
 םיצולחה בטיממ תורשע וגרהנ ובש ,ץליקב םורגופה
 םילוצינה ברקב המק הלהב .ריע התואב ןכשש ץוביקב
 הדשה־ירע לא םיידוהיה םיטילפה םרז תא הריבגהו
 רודחל וחילצה םשמ רשא היקבולסוכ׳צ תולובג לעש

 .הינמרגל ךרד אל ךרדב
 םיטילפ־תונחמב םיזכורמ ויה קסנולפ ילוצינ בור
 עקתשה עירכמה םבור םלוא ,הינמרג ירעב םינוש
 תיללכה היסומלרדנאב .טרופקנרפ די־לע םייהסלדב
 ,ןוה תצק רובצל וחילצה ףא הינמרגב זא הררשש
 דעו םייק היה םייהסלדב .תושדח תוחפשמ ומיקהו
 ותרטמו ב״הראבש קסנולפ יאצוי םע רשקב דמעש
 ותיבב היה הרזעה זכרמ .ריעה ילוצינל רוזעל התיה
 תוריסמו הגאד בורב רשא ותחפשמו ןהכ עשוהי לש

 .הרייעה יטילפ לש םמוקישל ולעפ
 רותחל ולחה הלפעהה תוינאו ׳ב הילע הלחהשכ
 תא קסנולפ ילוצינ בור ובזע תדלומה־יפוחל תונשקעב
 ועיגה םילועהו םיליפעמה ראשכ םהומכו הינמרג תמדא
 םתיב תא ואצמו ץראה רודחיש ןעמל ומחלנ ,הצרא
 ורבעש םירוסייהו לבסה תונש רחאל הרוכמב ןשי־שדחה

 .םהילע
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 רחש ריאמ

 קסנולפב דחא םוי
 .1946 תנש ,הינשה םילועה תמחלמ ירחא .דנש

 רודחל ירשפא ץמאמ לכ תושעל תדעוימ ונתוחילש
 תונבומ תוביסמ ןתינ אל הכ דעש הפוריא תוניפ לכל
 םישבול ונאש םידמב םיעייתסמ ונא .םשל עיגהל
 .םולה ונעגה ונעמלש ןיינעה תא בטיה תרש םיתרשמו

 ¬למואה םירוקעה תונחמב הברה ונתדובע ירחא

 ¬ירה לא עיגהל םיסנמ ונא תיחרזמה הפוריאב םיל

 תא ףוסאל ידכ תודהיה לש רבעשל םילודגה םיזוכ
 ןמזמ הנהו .לארשי־ץראב םמקשלו םתולעהל ׳הידירש
 םה םימיה .ןילופל עוסנל תורשפאה תא לרוגה יל

 .ץליקב םידוהיב םינגילוחה וערפש תוערפה ירחא

 העדוה הלבקתנ "ארנוא" לש תישארה הדקפמב
 לרנגה אבצב ותריש רשא םילייח תדיחי יכ ׳אמור ךרד
 םתדלומל רוזחל םנוצר ועיבה ,י״אמו םירצממ ,םרדנא
 היצאירטאפירה תמישמ .הז אבצמ םתשירפ םע (ןילופ)
 התנימ וזו ןוכיתה חרזמב תלעופה ,"ארנוא" לע הלטוה
 תרבעה םשל לנולוק תגרדב ינקירמאה אבצה לש ןיצק

 .ןילופל ןוכיתה חרזמה ןמ תרכזנה הדיחיה

 ילופאנל העיגה ,םירצממ האציש ,םירזוחה תרייש
 ןיצקהש ,הינאהמ העידי החלשנ ןמז ותואבו הילטיאבש
 רחא ןיצק תונמל שיו תחדקב הלח יארחאה ינקירמאה

 ,הילטיאב דחואמה אבצה תדקפמ לש םיניצקה ןיבמ

 .ןילופל הריישה יוויל תא וידיל לבקיש

 לעב ,ינקירמא ןיצק אוהש ,אמורב הדקפמה שאר
 תריסמ רבדב והטמ יניצק לא הנופ ,הידוהי השאל

 .הז דבכנ דיקפת

 ןיינעב םילפטמה םיגוחה םע םכסה ללכל ונעגה
 תגולפ .םיפסכנ ונא הלש הרטמל ונברקתה וז ךרדבו
 תפנוסמ התיהש ,הילטיאב תילארשי־ץראה דעסה
 דקפמה םע םיקודהה הירשק תא הלצינ ,"ארנוא״ל
 ונל רשפוא ותשא לש הליעפה התרזעבו ינקירמאה

 .הריישה יוויל לש עצומה דיקפתה תא לבקל

 ¬ורדה תודועתה לכב יתדייוצ ,ילע לטוה דיקפתה

 .יעסמ עוציבל תומיאתמה תוזיווהו תוש

 תוערפה ירחא ןילופב הררשש תוחיתמה ללגב
 יתויה ללגב הדקפמה הששח הינפמש ,הנכסהו ץליקב

 .ינקירפא־םורד יננהש יתודועת לכב ומשר ,ידוהי

 ילופאנל אמורמ יתאצי 1946 רבמטפסב 12־ב
 .יתדוקפל הריישה תא יתלביק םשו

 םירזוחה םילייחה בורש יתימיד עסמה תליחתב
 םהיניב שיש יתחכונ רהמ שית םלוא ,םה םירצוב םינלופ
 ףאו םהיתוחפשמ םע לארשי ץרא תא ובזעש םידוהי םג
 התיה השגרהה .לארשי־ץראב םידלי םהל ודלונש הלאכ
 לע רובעל יתצלאנ ידיקפת ףקותב יכ ,דואמ השק

 .הרומג הקיתשב הז ןיינע

 ינאה וקב ןילופל ךרדב תבכרב ונכשמה ילופאנמ
 ,ןכנימ ,גרובצלז ,הניו ,הילטיא ךרד ינקירמא־ילג
 -ינלופה לובגב רשא הציבודי׳זבזל דע — גארפ ,ןזליפ

 .יכ׳צ
 ¬נתב ,האלמ תבכרב ולבוה ׳רפסמב 500־כ ,םישנאה

 .םימי 8 הכרא העיסנה .םיחונ אלו םיבוט אל םיא

 תויואר ךרדה תורוקמ תודחא תוינייפוא תודבוע
 םינלופה םידוהיה םילייחה ןיבמ רפסמ־יתמ :ןויצל
 ¬סהלו קמחתהל ךרדה תצורמב וקיפסה יתריישב ויהש

 ראשיהל הרטמב םינוש םיידוהי םיטילפ תונחמ לא ןנת
 ¬לופה םיירצונה םילייחה ורכמ תאז תמועל ;הפוריאב

 ףרש־ןיי תרומת םהל וקלוחש תוירגיסה תא םיינ
 ,םתדלומב לבוקמה םלגרה רחא םכשמיהב ,(הקדוו)

 םהמ 33 ולפנ תבכרה תריהד תעב ןיפוליגב םתויהבו
 .תוומל וסרדנו הילגלגל תחתמ

 דואמ הרזומ .ןילופל לובגה תא םירבוע ונא הנהו
 םעמושב ילש הריישה ישנא לש תובהלתהה יניעב .דתיה

 .לנויצאנרטניאה ףוריצב ינלופה ןונמיהה תא

 ולבקתנ הציבודי׳זבז לובגה־ריעל הריישה אובב
 םלוכ ,םיינקירמא םילייח 5־ו ןיצק י״ע תבכרה־תנחתב
 הדאגירבה למסב ןיחבהש ,ןיצקה .שידייו תינלופ ירבוד
 שי םא תעדל דיימ שקיב ילוורש יבג לעש תידוהיה
 עיבה — בויחב יתינע רשאכ .םידוהי םג םירזוחה ןיב
 ןייבו .דחי םג םילייחה ויוולמו אוה — תורמרמתה
 ךולה הלא ודדני דוע םימעפ המכ" :לאש רתיה

 "ך בושו

 ,היצידיד הכומסה הרייעל ונאצי הציבודי׳זבזמ

 תא תיפוס יתרסמ ןאכ .ינלופ ןוטלש םוחתב איהש
 .םייטארקומדה םיינלופה תונוטלשה תושרל הריישה

 תא ידימ לבקל אב תילגנא רבוד ריכב ינלופ ןיצק
 םישנאהמ קלחש יתנייצ ח״ודה תריסמ םע .םיכמסמה
 ךכ לע .תבכרהמ הליפנב קלח גרהנ םג םהמו חרב

 ."!הלא תא םג תאבהש לבח" :ןיצקה זירכה

 יתודידי יתלבהו ןייועה סחיה היה אופיא "דזכ
 ־בוהו היצידידב םישנאה ורסמנש רחאל .םירזוחה יפלכ



 529 קכנולפב דחא םוי / רחש ריאמ

 .ימשרה ידיקפת תא השעמל יתמייס רבעמ־הנחמל וסנ
 תורשפאה יל הנתינ ׳תינלופ הזיו האצמנ ידיבו ליאוהו
 תבכרב יתעסנ הליל ותואב .השראוול דיימ ךישמהל

 .םשל הריהמה

 .ויתותוא תא ןתנ דוע ץליק לש םורגופה

 תא םימעפ המכ ךרדב ורצע םידדוש לש תורובח
 םישנאה .םידוהי רחא ושפיחו ,תורעיב הרבעש ,תבכרה
 חוכב ודרוה םידוהיל ויה םימוד םהינפ רתסלקבש
 םרג ביצי רטשמ רדעיה .תורעיב וחצרנו תבכרהמ
 תקזחב ויהי זא לש ןילופב חרוא־רבוע לכ לש וייחש

 .דואמ עורפ היה בצמה .הנכס

 רקוב םע ונעגה תבכרב םימת הליל לש העיסנ רחא
 ¬ראוו .הנושארה םעפב זא הב יתרקיבש ריע ,השראוול
 דיימ ,הילא ברקתמ ךנהשכ .בר םשור ילע התשע הש
 תבכרהו תוברוח ,תוברוח ,הכותבש ןברוחה טלבתמ
 םג יכ ,חותפ הדשב הרצענ ףוסבל ,ןהיניב תרבוע
 ¬הו םיעודיה תובוחרה .תוברקה תעשב הסרהנ הנחתה
 ,המדאה ינפ לעמ טעמכ וחמנ השראוו לש םימסרופמ

 .םמוקמב הארת םידירש קר

 ,"ארנוא" הטמל דיימ ימעפ יתמש השראוול יאוב םע
 ¬שורי תורדשבש "הינולופ" ראופמה ןדלמב ןכש רשא
 םג וררוגתה הז םוקמב .(הקסמילוזורי היילא) םיל
 התיה העשה .תורחא תויוריצו תיטירבה תורירגשה
 יתשקיבו הטמב בצייתהל יתצא ךא ,רקובב עבש

 .השראוו זוחמל הפופכה ,קסנולפ הרייעה לא הרובחת

 ובריס א״רנוא לש ןונגנמהו תיטירבה תוריצה ישנא
 ¬ורט םימיב ולכוי אלש ,קומינב הרובחת יל איילמהל

 רחאל קר .ישיאה ינוחטבל םיארחא תויהל הלא םיפ
 תרחא יכ יתעדוהו ,וז יתשירד לע ףקותב יתדמעש
 זא קר ,תיטרפ תינוכמב קסנולפל יכרד תא השעא
 בצוה םי׳גה לע .ינלופ ידיב גוהנ פי׳ג יל תתל ותואיג
 ךרדב רקובה תועשב דוע יתאצי ךכו ׳יטירב ןולגד
 ,הלסיווה רהנ לעש שדח רשג יבג לע יתרבע .קסנולפל
 ומכ וארנ םימשה ינפ .הגארפ םע השראו תא רשקמה
 .הצרא ךתינ ףטוש םשגו ויה םיננועמ .ויתסה תליחתב
 .ךרדה לש הכרואל םינווגמה םיפונב תולכתסהה השק

 שיא ,לייח .ןילדומל ונעגה קסופ יתלב םשג ךותב
 ¬בוע ונא .םוסחמה תא חתפו עידצה ,םירז םידמ שובל
 ־חט רפסמ וארנ ןימימ .ונכרדב םיכישממו ותוא םיר
 םיחטש .םייביטימירפ שק־תוגג םיסוכמ םיתב ,חור־תונ
 ¬קשמ םהב ,םימ יתיטשל וכפהו םשג־ימ ופצוה םיבר

 דעבמ תוציצמ תורכיא ,םהינימל םיזוורבו םיזווא םיקש
 •קסנולפל ונעגה .םהיתונולתל

 תב םיסוכמ הרייעה תוצוח .קספ םרט םשגה
 םיאצמנ ונא .תינוכמהמ םידרוי יגהנו ינא .תוילולשו
 תא ינא רכוז .(השראו בוחר) "הקסבשראו הצילוא״ב
 הקסבשראו ,(ןמלגיפש) ולד׳צריבז תיב לש תבותכה

 לודגה תזמכה־תיב ןינב דיל (עצמאב םיפקשמב) דרבלג ןמלק

 1947 תנשב

 יגהנ .םמוש לכה הזמ האלהו ׳38 רפסמל יתעגה .36
 תיב ןאכ ןיאש ינעידומ 36 רפסמה תאיצמב יל רזועה
 םה םלוא ,םיבר ץע־יתב הפ ויה םנמא" .הזכ רפסמב
 אוה רמוא ,"םמוקמב ולדג רב־יבשעו לילכ וסרהנ
 השגרה .םיבשו םירבועהמ םישנא המכ רקחש רחאל
 רשא תא יתוארבו תאז יעמושב יתוא הווילמ הקיעמ
 יכרדב ךישממ ינא ...תויצאנה ףרטה־תויח ןאכ וללוע
 ¬פונמ ויתושמש .תסנכה־תיב ןינב ינפל דע הז בוחרב
 .םורה לוכה .לודג לזרב־טומ י״ע המוסח ותלדו תוצ

 בוחר םג .(אי׳זוק) םיזעה בוחר — תסנכה־תיבל לוממ
 דחא יוג ול חתפ תסנכה־תיב דיל .רבעה תלחנ אוה הז
 ¬כתסמ תוירבה .העונתה רתוי הבר הז םוקמב .הירגנ

 אבש ינומכ רוצי תוארל הארנכ םהל רזומו יב םיל
 ןוצר יל היה אל .יטירב ןולגד םע תינוכמב הרייעל
 ,דחא םדא .יביבס ופפוטצהש םישנאה םע חחושל
 הגפו ילא ברקתה ,יטנגילטניא שיא לש םשור השועה
 ¬ישב .קסנולפל יאוב תרטמ לע הלאשב תילגנאב ילא
 לש הביסה יהמ" :רתיה ןיב ויתלאש הרצקה ונתח
 הקסבשראו בוחרב הלאה םייונפה םישרגמה דביר

 67* קסנוליפ רפס
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 ,ןיצקה ינודא" — :הנעו טעמ בשח יחיש שיא ״י ןאוסה
 םתוא ונשרג ונא ,םידוהי הברה םעפ ובשי וז ונתרייעב
 םהש םיחטש ונפתנ דבמ האצותכו םהיתב תא ונפרשו
 םתישע המל" — :תפסונה יתלאש לעו .״עגרכ םיבוזע
 הווקמ" — :שיאה ינבישה ״?הזכ ישונא יתלב רבד
 בצמל םעפ ועיגת הלודגה הינטירבב םתא םגש ינא
 ־שיצראכ ימצע תא יתגצה הלא ויתובושת חכונל ."הזכ
 איה הנה יאוב תרטמו החפשמ ןאכ יל התיהש ,ילאר
 אוה יכו ,ויתאצמ אל ינובאדלש ,הירוגמ־םוקמ תא תוארל
 דואמ םהדנ שיאה .םירחא םיבר ומכ יאדווב סרהנ
 תעכ םיאצמנ םאה" — :לואשל יתפסוה .וינזא עמשמל
 תמועל .תונעל התע שיאה השקתה "?הרייעב םידוהי
 שאר םע השיגפב יתולאש תא ררבל יל עיצה תאז
 ־שאר לא םיכלוה ונאו וילא וניוולנ .קסנולפב ריעה

 .ריעה

 הליג־ןב אוהש ,יחיש שיא רפיס היריעה לא ךרדב
 .ימוקמה רפסה־תיבב דחי ודמל יכו ולד׳צרבז הקבר לש

 םייניע תואמשב ,הקסבשראו בוחר תא םיאצוי ונא
 ¬רמה יקושל בוש םינופו םיהותה ןהיטבמב ונתוא תוולמ

 תואמל םירכיא .זא היה קוש־םוי .קסנולפ לש יזכ
 ,הלאמש הינפ השוע יכירדמ .םהיתולגע םע םיבבותסמ

 בוחרב םיכישממ ונאו ,תחקרמ־תיב ןכוש הב הניפה לא

 יוולמ .ונתרטמל ונעגה .קסנולפ תייריע תיבל הקצולפ
 השיגפ דיימ יל רדסל ליאויש ,ריעה־שאר םע רשקתמ
 לע .יוולמ תועצמאב תילגנאמ ומגרתינ יתולאש .ותא
 שאר יל הנע ,קסנולפב םידוהי דוע שי םא ,יתלאש
 לבא ,קוידב רכוז אוה ןיאש הבר תובידאב היריעה
 הצקב תאצמנה ,חמקה־תנחטבש תאז לכב ול המדנ
 ¬אמ אוהו "יטגוב" היורקה תחא החפשמ תבשוי ,ריעה

 ¬פנ .דואמ תניינעמו תחמשמ העידי .םה םידוהיש ןימ

 תחפשמ תא יניע ומב תוארל יתעסנו הדותב יתדר
 ינפו תלד לע יתקפד .הנחטה דיל ינא הנה .יטגוב
 .דואמ וריווחה תלדה ףס לע ינפ תא ליבקהש שיאה

 .יסור ןיצקל ינבשחש יל ררבוה ותא החישה תצורמב
 ־אמש יתעדוהו יתוהז תא ול יתיליג תובר תויהש אלל
 ובצמ .ותחמש תא ראתל השק .יתאב לארשי־ץר
 ¬ניאה ונתחישב ,הארנכ היה בוט יטגוב לש ילכלכה

 ,קסנולפ .וז הרייע לש היתורוק לע תצק יל רפס תימיט

 ויה םידוהי םיעובקה היבשותמ טעמכ זוחא םיעבשש
 םעל הנתנש וז הרייע ,ךרעב שפנ םיפלא תנומשכ ונמו
 ירוקיב ןמזב הב תואצמנ — וינב יבוטמ המכ לארשי
 ףאו ,תוידוהי תוחפשמ (11) הרשע־תחא לוכה־ךסב םש
 תלחג לע םירמוש םדוע םילוכ םא! אוה קפס הלא
 -ירקה התרימש לעש — תימואלה תידוהיה תרוסמה

 (המישרה רבחמ תשא ,רחש הקבר י״ע קסנולפב השענש םוליצ) 1962־ב ןירג רודגיבא לש ותיב
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 ,יטגוב :םהיתומש הלאו .םהייח תא קסנולפ ידוהי וב
 ,ץיבלבמוב ,רקינר׳צ ,ןמיינ ׳יקסנודיב ,סטני ,ןרהא

 .רדיבשו ׳קינלגיי ,ןמברג ,בואט

 הרסמ יטגוב תחפשמ .םיירהצ־תחוראל יתנמזוה
 תפרשמב ודמשוה קסנולפ ידוהי לש לודגה םבורש ,יל
 .ןמלגיפש—יולד׳צריבז ונתחפשמ םג הדבא םש ,ץיבשוא

 ילכלכה םבצמש יפ־לע־ףא ׳יטגוב תחפשמ ינב
 הליל לכ ירחא •דימתמ דחפו שואי יזוחא ויה ,בוט
 ...םלועה ארובל םנה לע ודוה תירקת אלל םהילע ףלחש
 תשא .תינלופה הרבחב ללובתהל ןויסנ םג ושע םה
 ול וארקש ,ןב םהל דלונ .התיה השראו תדילי יטגוב
 םעפ יא היה הזכ םשש רובס ינא ןיא .רטויפ םשב

 .קסנולפ ידוהי לצא לבוקמ

 תורבקה־תיבב רוקיב םג םושר היה ,תינכתב
 תורבקה־תיב יכ ינעידוה יטגובו ליאוה םלוא ,ידוהיה
 אופיא התיה אל ,דוסיה דע סרהנו םייוגה י״ע ללוח
 םיטילפה יכ ,יל רפיס ךכ בגא .םש ירוקיבל תילעות
 םוקמב םיקהל וטילחה קסנולפב ודרשש םידדובה
 תורבקה־תיבלו קסנולפ ידוהי רכזל הבצמ תורבקה־תיב

 .דחי םג

 ¬דהו יתרזח וניניב החתפתהש תכשוממה החישב
 תולעלו קסנולפב םשוכר לכ חונזל םהילעש ,יתשג
 םיכחמה םמעו םהיבורקל ףרטצהל ידכ ,לארשי־ץראל

 ,הז ןיינעב םהב יתרצפה תובר .שפנו בל ןוילכב םהל

 ¬שהלו םוקמה תא שוטנל דואמ השק" .ליעוה אלל ךא
 יתאצי ברעה ברקתה םע .ינובישה ,"הזכ רקי שוכר ריא
 ־תיבכ ,ילע התשעש םשורבו בל־באכב הרייעה תא

 .קסנולפ ידוהיל לודג תורבק
 .השראוול הרזח ךרדה התוא בושו

 םינלופה ונל וללועש לודגה לוועב יתרהרה ךרדב
 תא ישונא שגר לכ אלל םדימשהב ,דחי םג םהימודו
 *לע היתויחאו ןילופ תלוגב ונתמוא לש התלסו הנמש

 .תצאונמה הפוריא ינפ

 .רפסמ םימי דוע ןילופב יתראשנ
 ,היזלשב יתרקיב ;׳זדול * שטיבול :םירעב יתרקיב
 יתכרע .ןילופ ידוהימ םידירשה זא ויה םיזכורמ םשש
 תורכמב ףאו םינוש הרשכה יצוביקב םירוקיב םג
 םידוהי םילעופ םידבוע םהבש ,היזלש לש םחפה
 חצר לע םידה ינועיגה םוי םוי .ךרפ־תדובע םיבר
 דמשהה ןזרג תא ןיילתה םירה הב רשא ץראה .םידוהי
 הפיסומ — םפכב ןוועו לווע אל לע םידוהי ינוילימ לע

 ...עשפ לע אטח ףוריטב
 ,רובש בלב ןילופ תא יתבזע 1946 רבמטפסב 28־ב

 םוי םוי הב תורוקה לכ ףא לעו לוכה תורמל רשאב
 תולעלו הבזועל םיברסמה םידוהי ןיידע הב וראשנ

 ...דעומה תא ורחאיש תויהל לוכיו .לארשי־ץראל

 (ל״מ .רחש הקבר ידיב השענ סוריצה) 1962־ב קושה רכיכ
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 שימלח יכדרמ

 ...תולבא םיכרדב
 םידוהי ילב קסנולפ

 טסוגוא תישארב ךרענש ימלועה ידוהיה סרגנוקה בשומל לארשימ יתאצ םע

 .1935 הנש זאמ היתיאר אלש ,ןילופל םשמ רוסל רמוא יתרמג םלוהקוטשב 1959

 םימי םייופצ הינשה םלועה־תמחלמ רחאלש ןילופב רקבמה ידוהיל יכ יתעדי עודי

 תודהיה לש םימיאה־ןברוח תוארמ םע םינפ לא םינפ השיגפ לש םימי ,םישק

 תועווזו םייוניע ךות התרכנו איהה המדאה לע םינש ףלא הבשי רשא תינלופה

 לבא .ונמע־ינב לש םמדמ הבוקעה ,ונלש הכוראה הירוטסיהה וליפ!א העדי אלש

 ותנקתהו ותכירע לע יתדקפוה רשא ,קסנולפ רפס תא םותחל ןיאש השוחתה

 לש הנומת רוסמל אלב ;םידוהי אלל תאזה ריעה הארמ תא ראתל אלב ,סופדל

 הדע־ייח הב הגרא רשא ןימויה־תקיתע תידוהיה הליהקה יניינקמ הב רתונש המ

 תא ךורעל ינתעינהש איה — תורוד לע תורוד ךשמב םירצויו םיססות םיידוהי

 רדוק םויס־קרפכ תואבה תורושה ואובי ,ןכאו .1959 תנש לש וז קסנולפב רוקיבה

 המארדה — עמדו םד ,ןוגי הברה הברהו הטעומ החמש תייוור ,הלודג המארד לש

 שמשלו היתודלות תא ראתל אב הז רפסש ,קסנולפב השודקה תידוהיה הליהקה לש
 .דחאכ הבצמ הל

 ,1959 טסוגואב 31־ה ,עובשב ׳ב םוי ותוא לש רחשה

 ,הינשה םלועהדומחלמ ץורפל הנש םירשע םותכ קוידב

 תריב לש הימש תא וסיכש םירופא םיננע ןיבמ עיצפה
 םיננעה ובעתנ הרהמ דע .תרפוע לש תועיריכ ןילופ
 תא שיחמו ףזרזמ ליחתה ינדרוט םשגו תאש רתייב
 .םהיליעמב םילברוכמה םיבשו םירבועה לש םהידעצ

 ¬מונמ םילעופ הלוביק חוכמ הלעמל השודגה ,תילמשחה

 ¬הוד ,םתדובעל וז תמדקומ תירחש תעשב םיצאה םימנ

 ¬ובוטואה תנחתל ןוויכב השראו תובוחר ינפ־לע תר

 .ריעה לש הברעמ־ןופצב רשא םיס

 :רקובב שש העשב קסנולפל אצויה סובוטואה הנה

 ולאו ןעטימל דעוימ ירוחאה הקלחש ,תינולמג תינוכמ
 תא ספות ינירה .םיעסונל םילספס — ימדקה הקלחב
 ¬יטש ,ידמ רחואמב ,חלגמו תונולחה דחא דיל ימוקמ

 ןוילעה וצירחל דעבמ ףולדל תולדח ןניא םשגה תופ
 .ול ךומסב םיבשויה תא דירטהלו

 אצומ יניא 1 אל ךא .םיעסונה להקב לכתסמ ינירה
 ¬עופ ,םידימלת ינא אצומ ...דחא ידוהי וליפא םהיניב

 קוח־ירפסב ובורו ושאר עקושמ ריעצ טילקרפ ,םיל
 גצייל אוה עסונ םתסה ןמ .ויכרב לע ןותנ הבע קיתו
 םתס — םדבלמו .תיטפשמ האכרע וזיאב וחוקל תא
 ¬וטא םיפוצרפ ולוכבש הוושה דצהש ,םירופא םישנרב

 רבועו סובוטואה ףלוח םייתניב .העבה לכ ירסחו םימ
 רשא ,השראווב השנג בוחרבש ידוהיה ןימלעה־תיב דיל
 לרוגה געל ,ןכאו .האושה ימיב סרהנ אל אלפ־חרואב

 וקקשש םיידוהי םייחל דיחיה ןמיסה והז התע :רזכאה
 ...לובמה ינפל ,םעפ ןאכ

 תורכיאו םירכיא םידרויו םילוע ךרדבש תונחתב
 תבונת ,תופועו םיציב ,םיקשו בלח־ידכ :םהיתורורצ לע
 ־דומ תא ,רובד־יבוג תא ונא םירבוע הנה .ןגהו הדשה
 רחא יניע תורת םוקמ לכבו םי׳צורקאז תאו ןיל
 — ידוהי לש תומד וזיא עיפות תאז לכב אמש ,תוירבה

 תשגרה .ךרדה לכ ךרואל דחא ידוהי אל ףא .אוושל ךא
 לכב הקיעמ איהו תכלוהו הקימעמ תודידבהו תומתיה

 ...הדבוכ

¥ 

 םימשמ רירגס־םוי ותואב יל הארנ ינלופה ףונה
 סובוטואה־ילגלג .םינמזה ןמ ןמזב רשאמ רתוי רדוקו
 ונאש תורומ לימה־ינבאו םירטמוליקה תא םיעמגמ
 ¬ניב הל ההות הבשחמה .יצפח־זוחמל םיכלוהו םיברק

 ,1927 תנש הנה ...תינרוחא םינש תורשע תרזוחו םיית

 תיבב קסנולפב ץיקח־תשפוח תא הנושארל יתיליב תע
 ןמ .ותשאו פראק רזעילא ,ימא יחא ,ישפנ־בוהא ידוד
 רתסא תא ,רשאל ול אשנ ,ןאכל אוה דדנ רוג הרייעה
 ־אחי׳צ בוחרב לזרב־תורוחסל תונח חתפו שפנה־תנידע
 ונימזח םה ,םינבב ךרבתנ אל גוזהש ןוויכו .הקסבונ
 ןמ ריעצה ןייחאה תא הקצולפ בוחרבש האנה םתיבל
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 הכיה םינשה תצורמב .הריתי תומימחב והוחראו הריבה
 תדעווב רבחכ לעפ ףאו יאקסנולפה רוביצב שרוש דודה

 .תימוקמה תמייקה ןרקה

 וא ו״טה ןב רענהש הנושארה םעפה וז התיה זא
 לכ ךשוממ ןמזלו תיבה ןמ בר הכ קחרמל אצי ז״טה
 קחרמל הגלפה קר אל וז ,דתיהו .תועובש השישכ — ךכ
 םלוע ,רחא םלועל הגירח םג אלא ,ןמז לשו םוקמ לש
 שרדמה־תיב דימלת ,ריעצ רענ ליבשב עיתפמו שדח
 יל ןמדזנ ףא קסנולפב .השראווב "ינומכחח" םינברל
 ,היסנמיג תודימלת ,תונב תרבחל עלקיהל הנושארל
 םיישפנ םיצמאמ המכבו .הווש םע הוושכ ןמע חחושלו
 דע קימסא לבל — תאזכ השיגפ לכ זא יל הלוע ,דתיה
 שוח היה ןידעו קד המו ...השובמ םיינזואה תוצק
 ,ןשייבה רענה לע וגלגיל אלש ,תונב ןתוא לש טקאטה

 אלש דע הנבה בורבו תונחלסב וילא וסחייתה אלא
 .ןתרבחב תיב־ןבכ ימצע יתשחו םיבר םימי ורבע

 ¬פוא לע הביכרב וא לגרב אתווצב םילויט ויהו

 תחפשמ םהיניבו םידוהי זא ובשי הבש ,יראחוקל םיינ
 רשא ,םיחדקאה ירוגח ,םינתרבגה הינב לע ןמלגיפש
 םילויט ויהו .םוקמה ינב םירכיאה םע םהל גישו חיש
 רפס םע תודדובתה לש תועשו ,רהנב הציחרו רעיב
 הריוואה ףופא ,קסנולפ לש ירצונה תורבקה־תיבב
 ךרואל בושו ךולה אתורבחב הכילה התוא וא .תינמלוהה
 ,תבשב וא םייברעה־ןיב לש תועשב תוציקובה תרדש
 ־לש־ומורב םידמועה םיניינע לע םיבהלנה םיחוכיווהו

 .וללה םילויטה תעב ולהנתהש םלוע

 המוד .ייחב הבושח הנחת זא התיה קסנולפ ,ןכ,
 תישאר ועיגה םג הבו שגרבו הבשחמב יתרגב הבש
 שוביג ללכל הנומאו תד יניינעב תויסרוקיפאה יתועד
 ילבכמ תוררחתשה לש ךילהתה םצע ,םנמא .הטישו
 ילתוכ ןיב ,ןכל םדוק דוע ליחתה תיתבשחמה הרגישה
 היה ךירצ ,השראווב ,םש לבא .אקווד שרדמה תיב
 תיבב ירהש .בטיה ענצה הזכ זעונ רוהרה לכ עינצהל
 תועדב ורעצל ששח היהו אבא לש ונזוא התיה החוקפ
 תישממ הנכס ,דתיה היופצ ס״היבב ולאו .תויסרוקיפא
 ¬לתה תא שרגל ויה םילולעש ,םינברה־םירומה דצמ

 .דסומה ילתוכ ןיבמ ררוסה דימ

 חורה־תוריחו תוריח לש חורש הרייע ןאכ הנהו
 םג ,םימיא ךילע ךלהמ שיא ןיאו הפיכב הב תלשומ
 .תלבוקמה תיתדה הרגישה ןמ תגרוחה העד עיבת םא

 ףאו תדב םיקודאה םידוהיה קסנולפב ויה םיבר םנמא
 שגרוה אל לבא ,הב ורסח אל תווצמב םירדהמה םידיסח
 ץרא־ךרד וליפא התיהו הכושחה תואנקה לש הארומ
 קסנולפב .תועדו תונומא יניינעב רקח קימעהש ימ יפלכ
 תוריח — םימדוק תורודמ תאזכ תרוסמ הארנכ התיה
 לגרוה אלש ימ םלואו .תועדה שפוחל היטנו חוכיווה
 זא אצמש תינחורה הריוואה ול התיה ,ותביבסב ךכב

 שודיח תניחבב קסנולפב תידוהיה היצנגילטניאה יגוחב
 .ןנערמו תושפנ־,ריחמ

♦ 

 ותרחנ םהה םימיב םיתרכהש הלא ןיבמ םיריעצ ינש
 .יתחכש םהמ דחאה לש ומש תאש ינא רצמו ינורכזב
 העוט יניא םא ,ידיסח שובלב ,קודא רוחב הז היה
 .קסנולפל תוכומסה תורייעה תחאב ברה לש ונב היה
 ונדדייתהש רחאלו תודחא םינשב ינממ רגובמ היה אוה
 םיגינפ־בתכב בתכש םירישה ןמ ינזואב ארוק היה
 תיעצמא יתלב השיגפ יל וז ,דתיה .תוקד תורבחמב
 לכוא אל .קומעו זע היה םשורהו ררושמ םע הנושאר
 ךא ,בר יתורפס ךרע ילעב ויה ויריש םא ,םויה רמול
 המודו .הגרע הברהו המימת הקיריל םהב ,רתיהש ינרכוז
 יריש תפוקתמ קילאיב תעפשה םהב ,דתיה תרכינש
 יתרזחש רחאל .ולש םינושארה ןויצ־ירישו שרדמה־תיב
 .םיבתכמב רשקה המ ןמז וניניב ךשמנ דוע השראוול
 הלע המ עדא אלו הז רשק םג קתינ הרהמ דע ךא

 .ךרבאה לש ולרוגב

 יניב םירשקה רתוי בר ןמז וכשמנ תאז תמועל
 ,היה ומש .קסנולפב זא יל יתשכרש ינש דידי ןיבל
 ¬מתכ קזחוה קסנולפב .שיפפלק ה׳ציא ,העוט יניא םא
 לע תוצרהל המיבה לע הלע םעפש וילע ורפיסו ינוה
 הירחאש ,הטחממ וסיכמ ףלש רובידה טהלבו התניפש
 בישקהל זא לדח להקה .ץק ןיא דע ךורא טוח ךשמנ
 ךשמנה טוחב ולתינ םייניעה לכו הצרמה ירבדל
 ¬יפש לע האצרההו םר קוחצ ץרפ םלואב .וסיכמ ךשמנו
 אלו שיאה דדובתה זאמ ...המויסל עיגהל התכז אל התנ

 .להקב עיפוהל דוע הסינ

 עדוי ךא ,וילא יתעדוותנ דציכ דוע רוכזא אל
 ,טנאק לש היפוסוליפב ,התניפש תרותב ותואיקבש ינא
 דע זא ינתאילפה הבשחמה ילודג ראשו ראוהנפוש
 יחוכ תא ינא ףא תוסנל יתטלחה ותעפשהב יכו ,דואמ
 רוחב ותוא עיגה ןמז רובעכ .היפוסוליפ ירפס תאירקב
 יתרעטצה .וניתוחישב ונכשמה םשו השראוול יאקסנולפ
 םיטניריבאלב ךלוהו ךבתסמ ותוא יתוארב בר רעצ
 ותקיחרה רשא תיפוסוליפה הטשפהה לש םילתופמה
 ןמזה תצורמב .יתואיצמה םלועה תויווהמ רתויו רתוי
 רחאל ילא ועיגהש תועומשה יפלו וניניב רשקה קתינ
 עיגה ןכיהל יל עדונ אלו ותעד וילע הלבלבתנ ןמז

 .ףוסבל

♦ 

 ךשוממ ,רחא ןמז קרפל יתוא םיריבעמ ירוהרה
 השפוחב אל קסנולפב יתיהש 1932—1931 םינשב .רתוי
 דשה םעטמ הכרדהו הארוה ידיקפתב םא־יכ ,םידומילמ
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 רעונה תא קר אל בורקמ ריכהל יל ןתינ זא .ריעצה־רמ
 — ידוהיה רוביצה לש רתוי תובחר תובכש םג אלא

 ¬יתבב .םינוונח ,םירחוס ,הכאלמ־ילעב ,םיבצק ,םילעופ

 דפשל יתייה ףתוש ,יתדעס םנחלוש לעו יתררוגתה םה
 יתרג םא ןיבו .תובורמה םהיתוגאדלו תוטעמה םהיתוח
 וא ׳,םיזיעה בוחרב םעה־יטושפמ םיבצק תחפשמ לצא
 וא ,הקסבונאחי׳צ בוחרב ,ןמרדנאו ,ןמא־רגנ ותוא לצא
 םינבה תכורבו הדימאה ולדאי׳צריבז תחפשמ לצא
 הריוואה תא יתשגרה םוקמ לכב — יאשראווה בוחרב
 תומימחה תאו לארשי־ץראל קומעה רשקה תא ,תינויצה
 תאו תיבבלה םיחרואה תסנכה תא ,הבוטה תידוהיה
 .רכנו תורז לש הציחמ לכ ריסהלו םיקוחר ברקל הגאדה

 םתוא לצא רוביצ יניינעב תונתלעפה .דתיה הבר המו
 וא היריעה יניינעב קסעש ימ !םיבבלנו םיבוט םידוהי
 ¬הו תינויצה תורדתסהה תולועפב חרטש ימו הליהקה

 וא "תוברת" רפסה־תיב יניינעל רסמתמ הז ,תונרק
 ימו .םידסח־תולימגו הקדצ יקסעל הזו "הרות־דומלת"
 ¬בתנה ןיב היה — םיליעפמהו םיליעפה ןיב היה אלש

 .האצרהל םיניזאמה וא הרות םידמולה ןיב ,םימרותו םיע

 הקושתה קסנולפ ידוהי לצא ,דתיה הלודג המ ,ןכאו
 !הבשחמה יקפוא תא ביחרהל ,תעד ףיסוהל ,םידומילל

 ,וארק ,ודמל לוכה ,ןקז דעו רענמ ,לודג דעו ןטקמל

 תילכת וזיאל ,תמא וזיאל ורתח ,וסמלפתה וחכוותה
 ,רתויב תודוריה תובכשה ןיבמ ,דואמ םיטעמ קר .תינחור

 דביצ ,תיתרבח תוליעפו תוגה לש הזה לגעמה ןמ וגרח
 לש םניינמ בור תא ףיקה רשא תיכוניח ,תיטילופ ,תיר

 .םהה םימיב היתרכהש קסנולפב תידוהיה הדעה ינב

 ,םישיא לש הירלאגה התיה תנווגמו הרישע המו

 וא תעבש לש הזה רוביצה ךותב םיסופיטו תויומד
 םיסכנה ובר המו .קסנולפבש םידוהיה יפלא תנומש
 ¬יתעה הליהקב ורגאנו ורצונש חורבו רמוחב םיניינקהו

 ןיב בשחנ םהמ דחאש ,תושרדמה־יתבמ לחה ,תאזה הק
 ¬סומב הלכו ,ןילופ תודהי לש תובושחה תונמאה־תויכש

 ונבנש דסחה־תודסומו תוירפסה ,רוביצהו ךוניחה תוד
 לש םהיתומורתבו םינקסע לש עונצהו ץורחה םלמעב
 ידכ םתיפמ וכסח רשא םע־יטושפ לשו םירישע םינבדנ
 רפוסמ הלא לכ לע ירה .ללכה יצמאמל םיפתוש תויהל

 .דחאל דחא םתונמל ךרוצ ןיאו רפסב

 ךולה ירירגס רקוב ותואב ינאשנ סובוטואהש תעבו
 םידוהיה םייח ומכ יניע דגנל ומק ,קסנולפ לא ברקו
 םיתרכהש םירקיה םיריעצה םהיניבו ,םהה םיבבלנה
 הכזא אל בוש התע יכ ,יתעדי רשאו זא םיתבהאו
 המ ?התע קסנולפ התוא אופיא איה המ ...םתוארל
 הינב יפלאל הגירה-איגל ,רתיהש ריעה לש היארמ

 ...? תורוד ירודמ הב םישרשומה

* 

 ¬וטנ םיתבה .קושה רכיכב רצענ סובוטואה .ונעגה

 .םימשמו רדוק ,רז לוכה ךא .המימי םימימכ םמוקמב םיע

 הדעסמה אל .ןניא — זאמ ןיתרכזש תוידוהיה תויונחה
 ¬ורמתו האופר־ירמוחל רחסמה־תיב אל ,גוצרסאו לש

 ןוסלכימ לש םיינפואל רחסמה־תיב אל ,םאנאנ לש םיק
 תא ופיקהש תורחאה תויונחה תורשעמ תחא אל ףאו
 קושה לש יחרזמה דצב ...היתוחור עבראמ קושה רכיכ
 בוחר דיל ,ינופצה דצב ,תיתלשממ "וב לכ" תונח היוצמ
 תוחירש ,האבסימ וזיא — םימה־תבאשמ לומ ,הקסנודז
 המכו קוחרמל הכותמ םיפדונ ץומח בורכו ש״יי לש
 לע םידנדנתמ םהשכ הצוחה הנממ םישלוג םירוכיש
 יתכלהתה .הכרדמל תודרויו תולשלתשמה ץעה־תוגרדמ
 ינפקת ...ישפנ תא יתעדי אלו םוקמל םוקממ םלה־זוחאכ
 ןאל חורבל ,חורבלו יתובקע לע רוזחל קשח הזיא

 ...ילגר ינואשיש

 טטושמ ןיידע ינאו ינקיצהל וליחתה אמצהו בערה
 תיהשל ,וילא רוסל םוקמ אצמאש אלב ריעה תובוחרב
 ןטקה הפקה־תיבב יתרכזנ .ישפנ תא תויחהלו הת סוכ
 רוסל גהונ יתייהש ,הקצולפ בוחרב שטייבניילק לש
 ינואשנ ילגר .הגועב החנקלו הת סוכ תותשל ידכ המש
 ידה :הרמה יתועט לע יתדמע עתפל ךא .םשל ןהילאמ
 יכ יל המו ,לובמה ינפל ,קוחרה רבעב ,םעפ היה הז

 ?התע ונשפחא

 דמועה תיבב יכ יל עדונ ךרדל יתאצי םרטב דוע
 םינפל דמע ובש םוקמ ותואב קוידב ,םיזיעה בוחרב
 ררוגתמ ,הירוטסיהה ריתע ,ןירג רודגיבא ׳ר לש ץעה־תיב
 םוקמל יתעגהשמ .וילא רוסל יתטלחה .ידוהי טייח התע
 חיט אלל תומודא םיניבל יונב םייתמוק־תיב יתאצמ
 הנוילעה המוקל תוגרדמב יתילע .16/18 רפסימה וילעו
 לאשו םינפבמ עמשנ להובמ השא־לוק .תלדב יתשקהו
 ררוגתמ םא ,יתלאששמ .(? םש ימ) ? םאט 1טק :תינלופב
 קר .תיבב ונניא הלעבש השאה הבישה ,טייחה ןאכ
 תלדב ץירח חותפל המיכסה תובורמ תורצפה רחאל
 םע העמק חחושל שקבמ ינא יכ הל ריבסהל יתלוכי זאו

 .הלעב

 ןזוא וטיהו תוירצונה תונכשה ופסאתה םייתניב
 תיבה־תלעב ןיבל דושחה רזה ןיבש החישל תינרקס
 -דסב אצמנ הלעבש ,דשאה יפמ יתלצה ישוקב .תדחפנה

 ןכאו םשל יתינפ .2 הקסבונאחי׳צ בוחרבש תונחב ,ותנ
 ¬וממ המוק לעב ,הדימעה יליגב םדא ,טייחה תא יתאצמ

 רוחב ,ותיילוש .ותכאלמב דורט אוהשכ ;חירקמו תעצ
 הבר תוריהזב .הריפת,ד־תנוכמ דיל בשי חפיק ינלופ
 ¬ייהשו םיקחרממ אב יננהש ול יתרמא ,תינלופב יתחתפ

 םעפ ויחש ירכממ המכ לע ולצא לואשל הצור ית
 תא ןיבה שיאה ...םה ןכיה עדוי יניא התעו קסנולפב
 גיצה אוה .תויולג רבדל לוכי ינאש יל רמאו זמרה
 עמששמ .ימשל ינלאשו ׳ץיבלבמוב םהרבא :ומשב ומצע
 .ונושל הרתוה זא קרו !? ידוהי :ןוהמתב לאש ,ימש תא
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 דחא רדח תב איה הרידה .ותיבל יננימזה אוה
 ־תיב .(הלוכ קסנולפב ומכ) םימרוז םימ אלל חבטמו
 םיטיהר השודג הרידה .רצחב הטמל יוצמ ץעמ שומיש
 ־ילעב םינכומ וליאכ ,תויארעה תרכינ לוכבו םינשי
 ןוראה לע תולטומה תודווזמה תא זוראל עגר לכ תיבה
 הישה ןב ינלוחה קוניתה וליפא .ךרדל תאצלו הלעמל
 וליאכש תוהמת םייניע יב ץעונ ,ותטימב הכובה ,עברו
 "...?ןאכמ זוזל העשה רבכ העיגה אמש" :תולאוש
 תמחמ היארמב ןיחבהל יתלוכי אל יתסינכבש ,השאה
 תיגיג דיל תחרוט ןיידע ,חבטמב תררושה תילולפאה
 בשי יכו לארשימ אוה חרואהש העמששמ ךא .םיסבכה
 ףרטצהלו רדחל סנכיהל תרהממ איה ,קסנולפב םעפ
 רתוי המודו תרוויח ,ידמל הריעצ תיארנ איה .החישל
 הנבל הפמ השרפנ הרהמ דע .הידוהיל רשאמ הירצונל
 החיש תחלוק הליחתהו רקוב־תחורא השגוה ,ןחלושה לע
 יה־יאמ ופיצ םיבר םימי הזמ וליאכ .עמדו ןוגי תייוור
 ־הי תורירמה לכ תא חישהל םהל ןתניי הבש ,וז העשל

 .םבלב ורבטצנש באכ

 םישיגרמ דציכ .יתלאש — ?ןאכ םייחה ךיא —
 קרש ריעב ,םירצונ יפלא ןיב םידדוב םידוהיכ םתא
 םיפלא תרשע ןיידע הב ויח םינש הרשע־עבש ינפל

 םכל ןיאה ,ללכבו ?טועימ הב ויה םירצונהו םידוהי
 ?םיבשוי םתא הגירה־איגבו תורבק־תיבבש השגרה

 םיינשה וליחתה רוצע יכב ךותו םיטושפ םירבדב
 םחל אוה .תיגארטה םהייח־תשרפ תא ינפל ללוגל
 תנשב עיגהש דע תונוש תותיזחב המחלמה תונשב
 18־ב רזחשמ .ושארב עוצפ אוהשכ הירטסואל 1945
 יכ ול עדונ ותחפשמ תא שפחל קסנולפל 1945 ילויב
 לכ םע דחי ולבוה םהידלי תשולשו הנושארה ותשא
 וירחא םימי הנומש .וחצרנ םשו ץיבשואל קסנולפ ידוהי
 ותשא תוחא ,(קינלגיא תיבל) היבצ קסנולפל העיגה
 התחפשמ תא .התחפשמו הירוה תא השפיחש ,הנושארה
 םהרבא אוה אוה ,רבעשל הסיג םע השגפנשמו האצמ אל
 ןמלק .החפשמ ןק שדחמ םיקהל וטילחה ,׳ץיבלבמוב
 ףסכ םוכסב םהל עייסו קסנולפב זא היה חונמה דרבלג
 .םימדוקה םייחה תוברוח לע שדחמ וליחתה ךכו ןטק
 התלח השאה ךא ,תולעל םינכומ ויה רבכ 1951 תנשב

 ...הזה םויה דע — ךכו ,התחדנ הילעהו
 ריבכמל הנשי הדובע .ער אל ?ילכלכה בצמה
 הררשה־ילעבל םידגב אוה רפות הלועמ עוצקמ־לעבכו
 איה םייחה ןמ האנהה לבא .הפי רכתשמו םוקמבש
 ¬יתה לע היהי המו ?תילכתה המ ,ללכבו .האלהו םהמ

 ?תצק לדגישכל קונ

 (1962) םינלופ םידלי ינשו וב ררוגתזנה טייחה םע ,ןידג רודגיבא לש ותיב דיל רחש הקבר
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 םעפש ,אקווד הז תיבב הרידה תא םתלביק דציכ —
 ? ץרג תחפשמ לש התיב ןאכ היה

 ־ביילק בקעי /ץיבלבמוב לש גרוחה ויחאש רבתסמ
 תא ,המחלמה ץורפ ינפל םינש המכ ,ותעשב הנק ,ןמ
 תא ומוקמב םיקהו וסרה ,ןידג רודגיבא לש ץעה־תיב
 -תיב הז תיבב ןכש המחלמה דע .הזה המוחה־תיב

 .(.ח.מ — ?תוברת ם״יב ילוא) ירבע רפס
 ויחא־ןב יכ ׳ץיבלבמוב רפסמ תונמדזה התואבו
 ינפל קסנולפב ר״תיב דקפמ היהש ימ ,ל׳מייח ,גרוחה
 תא דביאו ץיבשוא הנחמב דפאק״כ שמיש ,המחלמה
 םיריסאה תמקנ ינפמ ששח המחלמה רחאל .םדאה םלצ
 ־ףא .תורצנתה ידי־לע ושפנ תא טלמל הסינו םידוהיה
 ררחוש ךא ,םלוע־רסאמל ןודינו ןידל דמעוה ןכ־יפ־לע
 ¬ארה הירצונה ותשאש רחאל .םינש 10 םותכ אלכה ןמ

 תרחא הירצונ השא ול אשנ אוה ,ותוא השטנ הנוש
 .ןיטשלואב בשוי אוה התעו

 ־ינב יל םירפסמ ,םירובידה ןייעמ רבכ חתפנשמו
 לשו ןמרוק שרה שודקה לש רמה םלרוג לע גוזה
 ידיב וחצרנ םהינשש ,(שק1ל) קינבזאל יכדרמ רמומה
 םידוהי יפלא יניעל ריעבש תורכיכה תחאב םינמרגה
 ;םינמרגל םפסכ תא רוסמל ושרדנו םשל וקעזוהש תעב

 קשורוו םשב ידוהי דוע לעו ןייטשפא ידוהיה רטושה לע
 ¬נא ,םיפלאה ראש לכ לש םלרוג לעו ,יבמופב ולתינש

 ןיידע םהיללצו תוומל ולבוהו ונועש ,ףטו םישנ ,םיש
 תאו םויב החונמה תא םידרוטו תוצוחב ןאכ םיכלהמ

 ...תולילב הנישה

¥ 

 .ותנדסל בושל םיכסה אל ׳ץיבלבמוב .בוחרל ונאצי

 תא תולבל שקבמ אוהו גח־םוי ול אוה ,ןעט ,הז םוי
 ־יעה בוחר) הי׳זוק בוחרמ ונתאצב .חרואה תרבחב ולוכ
 שדח ןינבב יניע ולקתנ הקסבאשראו בוחר לא (םיז

 .המלשוה םרט ותיינבש

 -תיב ןאכ דמע אל םאה .יתלאש — ?הז המ —

 ?לודגה תסנכה

 -תיב ןאכ דמע הנש םישימחו םייתאמכ .ןכ םנמא

 ידוהי תוואג .דתיה וילעש ,תויפלתל יונבה תסנכה
 ־תהב םידוהי תורוד לש םשחל־ןוקצ עמשנ ןאכ .קסנולפ
 שדוקה־ןוראמ ןקזו רענ ולעפתה ןאכ .םנוק םע םדחיי
 ¬למה לש תבשחמ־תכאלמ ,אלפומה ונונגנמ לע ,ףלוגמה

 תוריקה לעש םייתונמאה םירויצה ןמ <״חרקה" דמ
 תרקית תא וכמתש םייקנעה םידומעה ןמ ז הרקתהו

 .טעמ־שדקמ לש רדהו דוה ול ווישו לכיהה

 תנשב ...שודקה לכיהל רכזו ןמיס ןיא !ההא .התעו
 ..."בוחרה תא ביחרהל" ידכ דוסיה דע והוסרה 1956

 תיב םש ןהמ ונבו הקצולפ בוחרל וליבוה וינבא תא
 ¬בנה תוברת התואל יוא .ז״עלב "ירוטלוק םוד" ,תוברת

 םוקמבו ...!םדה תתתוש ,הקיתעה התוחא תוסירהמ תינ
 דיתעש ,רעוכמ ןיינב דלוהו התע הנבנ ראופמה לכיהה
 ־תיב לש ומוקמב ולאו .הכירכל הכאלמ־תיב שמשל
 ־תיב :קסנולפ ידוהי והוארקש יפכ וא ,ןשיה שרדמה
 0. 0• .ינוריע ״וב לכ״ ןסחמ םקוה — ״ימדקה״ שרדמה

 םוקמה ןמ טלמנ ינירה יניע־הארממ אכד דע ץוצר
 ־ןב יל רפסמ ךרדבו קושה רכיכל ןוויכב האלה דעוצו
 דוע וסרה הווקמה תא יכ ,׳ץיבלבמוב טייחה יתיוול
 ובש ,הקסבאשראו בוחרבש הליהקה־תיב ולאו םינמרגה
 ־תיבו .םינלופל םירוגמל רסמנ ,"םילוח רוקיב" ןכש
 תונויצה לש התחימצ םוקמ ,ןהכ קחצי לש שרדמה
 ־תיב ףאו .תרחא הרטמל וחקלנ וינבאו סרהנ ,קסנולפב
 ¬דה רייצל שמישש הז ,"יעצמאה" ,םיחמצה לש שרדמה

 םיעדונה וירוטיעל המגוד ,קסנולפ ןב ,וקדוב ףסוי לוג
 ¬רהנו ודמשוה ,ורקענ .אוח ףא סרהנ — קילאיב ירישל

 ¬ודקה הליהקה לש הליפתהו הרותה ילכיה דוסיה דע וס

 ¬ודקה הינב יפלא ופרשנו ותרכנ ,ורקענש םשכ ,הש

 תיב לכ ךותב וז הללמוא הליהק לש םירוהטהו םיש
 ...ןילופב לארשי

 בוחרבש ולדאי׳צרייבז תיב לע אופיא הכבא דוע המ
 ןוטיקב ותעשב יתררוגתה ובש תיבה ,הקסבאשראו
 התע ולאו — לזרב־תורוחסל הלודגה תונחל ךומסה
 אמש וא ?םיטיהרל השדח הירצונ תונח םש תדמוע
 ,7 הקצולפ בוחרבש רדורב והיתתמ לש תיב ותוא לע

 םינויצה שאר לש העודיה םידבל תונחה םוקמב רשא
 ותרידב ולאו הרפסמ התע וב היוצמ ,ותעשב קסנולפכ
 ־באז ינלופה בלגה התע ול ררוגתמ חצרנה רדורב לש

 ? יקצול

 תעב קסנולפב וררוגתה םידוהי םידירש העברא
 יתשקיב .הלודגה הפירשה ןמ םילצומ םידוא ,ירוקיב
 טייחה תיוולב ריעב ירויסב .םלוכ םע ■חחושלו שגפיהל
 ןטק תיב ,ןזניינ והילא לש ותיב דע ונעגה ׳ץיבלבמוב
 ¬בש רפסה־תיב ןיינבמ קחרה אל ידדצ בוחרב דמועה

 דמוע ׳ץיבלבמוב ראשנ תיבל ונברקשמ .חקצולפ בוחר
 .יבוש דע יל ןיתמי אוהש ורמואב ,ונממ המ־קחרמב
 תשגל ובוריסל הביסה לע יתדמעש דע רבע םימת םוי
 ¬תונש םידירשה תעברא ןיבמ ינשה ידוהיה לא ימע דחי

 ישגר רתוי דוע יב ורבג ,הילע יתדמעשמו .ריעב ור
 .ןלהל רבודי דוע ךכ לע לבא .רעצהו הגותה

 הקבר לשו ןועמש לש םנב ,1917 דילי ,ןמיינ והילא
 ¬שח לש השודג הדימב אוה ףא ינלביק ,טרגמואב תיבל

 יעגרב םיידוהיה םידואה תעברא לככ והומכ ׳תונד
 יניא םא ששח םהמ שיא שיא .םינושארה ונתשיגפ
 םדוק רבכ יתעמש אל םא ,ול ערהלו וילע םירעהל אב
 ותביד איצוהל ןיינועמש ימ יפמ וילע רבד הזיא ןכל
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 יאוב תרטמ לע ול יתרפיסו ויתעגרהש רחאל ...הער
 ,בוחרב הדימע ךותו ובל רוגס העמק חתפנ קסנולפל
 תא יל רפסל ליחתה ,המינפ ותיבל ינסינכהש אלב

 .ויתורוק
 ידוהי לכ םע דחי ,ץיבשואל לבוה המחלמה ימיב
 וסחדנו וזכורש תורחא םירעמ םיטילפה םעו םוקמה
 ,ותחפשמ ינב לכ וחצרנ םש .יאקסנולפה וטיגה ךותל

 ,1945 ראוניב 13־ב ץיבשואמ טלמיהל חילצה אוה ךא
 עיגה םשמ .הני׳צשפל םיריסאה ידירש יוניפ תעב
 .בוכיימל הריבח וזיא םע דחי חרב ךכ־רחאו בוקארקל
 'לצא חראתהו קסנולפב בוש היה רבכ ראורבפב םיינשב
 ישרגממ דחא רכמש רחאל .ותודלי ימימ ירצונ רבח
 ¬ושרב .תורפו תולגעב רחסמב קוסעל ליחתה ותחפשמ
 בשוי אוה המל .ודילש שרגמהו ןטקה תיבה רתונ ות
 ,ייל רפסמ אוה ...וריקפהל ול לבחש שוכרה ללגב 1 ןאכ
 ¬וקמה "הידרונ" תצובקב לגרודכ קחשמ היה וירוענבש
 ובוש רחאל םג םישק םימי וילע ורבע ,וירבדל .תימ
 רסמש הירוטליד לשב םיטפשמו רסאמ ימי ,קסנולפל
 וליאכש ,שוכר יניינעב הרטשמל םידוהיה דחא ודגנ

 .ןידכ אלש וב הכז
 ?רסמ ימ —

 החמשב דשוח אוהש הליג ףוסבל ךא ,קתש הליחת
 ...סטני

 ינירה ךא ,םינתסובב ינא רחוס — רפיס — התע —
 הלעאו ישוכרו יקסע תא לסחא הנש ךותש הווקמ

 .לארשיל
 וידידי לכל םולש־תשירד רוסמאש שקיב אוה

 .לארשיב וירכמו

 רשא ׳ץיבילבמוב לא יתרזחו ונממ יתדרפנש רחאל
 ,רפסה־תיב דילש ןגב העש התוא לכ יל ןיתמה
 לא רוסל ןמיינ יננימזה אל עודמ ,הביסה יל העדונ
 ¬תה הארנכו הירצונ השא םע דחי ררוגתמ אוה .ותיב
 ...דחי םג ונינש ינפמ ילוא וא — הינפמ ,ינפמ שייב

¥ 

 -בשוי :ןילופב ותוא םינכמש יפכ וא ,ריעה שאר תא
 ־בייאלוקימ קירנה ,תינוריעה תימואלה הצעומה שאר

 — המחלמה ינפל רלדנס היה העוט יניא םאש ׳יקס
 תובוחרה תניפב דמע אוה .רקובה תועשב דוע יתשגפ
 ןתנו ,רבעשל גוצרסאו תיב דיל ,קושהו יאשראווה
 רוניצ הזיא תחנהב העש התוא וקסעש םילעופל תוארוה

 ־יקסבשרו בוחרמ טסק, :הילע בותכש 1962 תנשמ תינלופ תריוצמ היולג) ימדקה שרדמה תיב םוקמב דמועה ׳רב־לכ״ה ןינב

 08* ןכסנולפ רפס
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 בוחרהש רחאל .הכרדמה דיל ךכ םשל הרפחנש החושב
 תויובחה תרושו שרדמה־תיב תסירה ידי־לע בחרוה
 גוצרסאו לש הניפה־תיב אקווד ראשנ ,רבעשל תוידוהיה
 ץרפנ לגר־יכלוהל רמוקמ רבעמ קרו בוחרה ךותל טלוב
 דומעל תחתמ שממ תיבה ךותב תרבוע הכרדמהו וב
 אקווד ראשוה עודמ יתלאששמ .שיבכה לע רבכ דמועה
 היה הלוצלצש הבושת יתלביק ,ץוח יפלכ טלוב הז תיב
 רוסא ןילופ 'לש שדחה קוחה יפל .ברח־תורקדמכ יל
 ינוטקטיכרא ךרע לעבו קיתעכ בשחנה ןיינב בירחהל
 ,הזה גוסב ללכנ גוצרסאו־תיבש ןוויכו .ירוטסיה וא

 .ותסירה הרסאנ

 .רוצע םעזב יתלאש — ? שרדמהודחסנכה־יתבו

 -רסוח תא םג יתנבה .הבושת לכ האב אל ךכ לע

 רוסמל רשפא יטרפ תיב ירהש .הפי יתנבה .הבושתה
 "קוחר" רבע הזיאב ,םעפש חכתשי הרהמ דעו ירצונל

 םג המו ,ירוביצ תיב ולאו .רחא םע ינב וב וררוגתה
 לבל ,הסירהו הריקעל ןודינ אוה ,ינאש — הליפת־תיב
 ¬והי יפלא ןאכ ויח םעפש דוע דקפיי לבלו רכזיי

 לש תימשרה התוינידמ יהוז יכ רובס יניאו ...!םיד
 םיבר םינמיס שי ,ךפיהל .תיחכונה ןילופ תלשממ
 ,יניע ומב יתיאר ףא םינוש תומוקמב .הכופה תוינידמל
 ¬קמבו בוקארקב א״מרה לש תסנכה־תיבב לשמל ןוגכ

 התע ןילופב םיעיקשמש םיצמאמה םיאנ המ ,םירחא םיר
 המ .ירוטסיה ךרע ילעב םיידוהי םיניינב רמשל ידכ
 תמשא וז םאה .לכה רקענ ןאכ .קסנולפב ןכ ןיאש
 ¬ורחאה הידוהי וליג אל אמש וא ? םיימוקמה תונוטלשה

 ונחנא המשאב םיאשונ ילואו י ץרפב דומעל חוכ יד םינ
 אלש — ןילופ תולובגל ץוחמ םיבשויה םידוהיה ,ונלוכ
 ןיינעתהל היונפ התיה אל ונתעשש וא ,ןיינע יד וניליג
 ¬והיה םיירוטסיהה םיניינקהו םיירוביצה םיסכנה לרוגב

 ...?היתויחא תואמ לשו וז ריע לש םייד

 ־ביקש ריעה שאר לצא ירוקיב תעשב ,םינפ לכ לע
 לע הבושת יתלביק אל ,תטלוב תורירקב ודרשמב ינל
 ¬יהק לש םיירוביצה ראפה־יניינב סרהל עגונב יתולאש

 לע יל רפיס אוה תאז תמועל .תידוהיה קסנולפ תל
 .ןזואהטאמ הנחמב ריסא היה המחלמה ימיבש ,ומצע
 ינפל רשא ריעה חותיפל ויתוינכות לע יל רפיס אוה
 — המויסב ולאו םיבשות 14,000 הב ובשי המחלמה

 ¬שחה תא יבלב העש התוא יתישע יכונאו .דבלב 7,000

 וטעמתנ אלש קר אל םיירצונה קסנולפ יבשות :רמה ןוב
 ןוערגה לכ ולאו וברתנ ףא ילוא אלא המחלמה ימיב
 ,םיידוהיה היבשות יפלא תנומש לכ — ונלש אוה םויאה

 ...םלוכ ופסינ ,םיטעמ םידירשל טרפ

 יסקנפב דוע יתמשר ,ימע לב יבלשכ ,ינכומ חרואב
 ¬רפו םירפסמ ילע •ריטמה רשא ריעה שאר לש וירבדמ

 תושענ ,שפנ 10,000 קסנולפ הנומ התע .ויגשיה לע םיט
 הקצייונילג בוחר ירוחאמ :ןיינבו חותיפ תודובע הב

 ;םירדח 66 דחי ,תוחפשמ 26־ל תוריד שוג םינוב

 דחרב םימרוז םימל םיזרב םיניקתמ ,ריעה תא םיקנמ
 ¬פשמ 16 .טלפסאב תובוחרה ישיבכ תא םיפצרמ ,תוב

 םיתבל וסנכנ ,טטומתהל םידמועה םיתבמ ונופש תוח
 רדח תב איה םהב הריד לכש ,תחא המוק ינב םיירוט
 ישגר שח ףאו גנוע ןשודמ אוהש רכינ וירבדמו .חבטמו

 .וריע ינב תבוטל ותונתלעפמ הוואג

 םהיתב לע היה המ :ולאוש ינא .ילשב ינא ולאו
 יבשות ןיב בור וויה המחלמה ינפלש ,םידוהיה לש

 ? קסנולפ

 ויה אל ןירשימב המחלמה תמחמ תוסירה —
 םינמרגהש אלא .תוברק ויה אל ןאכ ירהש ,קסנולפב
 הקסבאשראו בוחרב דוחייב ,םידוהיה יתבמ המכ וסרה

 .ותבושת התיה —

 םע תפתושמ ןושל יתאצמ אל .ונתחיש המת תאזבו
 ¬ותנ םניא ותוריסמו וצרמ ,ותוצירח לכ רשא ,הז םדא

 לכ ול ןיא לומתאה יבגל ,אל .דבלב רחמל אלא םינ
 ־חרוא תא שבשל לולע קר הז ירהש ,םיטנמיטנס
 יכו ,תיגשו .וידי תא תופרלו ויתונובשח תאו ותבשחמ
 ,1959 תנש לש קסנולפ תייריע שארש רמוא הז ימ

 ותעד תא תתל ללכב בייח יקסבייאלוקימ קירנה רבחה
 ךכב ול יד ?הנש םירשע ינפל קסנולפב היהש המ לע
 לש םלמע ירפ — ריבכמל םיסכנ השוריב לביק אוהש
 ¬רויה וללה םיסכנה ןמ םינהנ התע יכו םידוהי תורוד

 יכ םהל המו .םינלופה קסנולפ יבשות :םייחה םיש
 םירתוימ םיטוטיחב םנופצמ תא ודירטי םריע שארו םה

 ...?"קוחרה" רבעב

 תינכת וא הפמ יל ןתניתש השקבב וילא יתינפשמו
 ,לארשיב עיפוהל דמועה קסנולפ רפס ליבשב ריעה לש

 תקלחמ לא יתוא הנפיה אוה .ודי תחת תאזכ האצמנ אל
 ?0^1310^3 113(13 1431-0-) הפנה תצעומ לש תואלקחה

 ¬שעה תונשב םיריעצ םיסדנהמ ינש ינולביק םש ^0^3

 אל טעמכ וללה .תודידמבו ןונכתב םיקסועה ,םהייחל םיר
 לכל .קסנולפב םידוהי לש םתואיצמ תא ללכב ורכז
 .הקוחר תודלי תייווח וזיא הז ןיינעב םהל ,דתיה רתויה

 יתאצי םהמ ףאו םלצא םג יתגשה אל ישקובמ תא
 .תוקיר םיידיב

 טייחה ןמאנה יוולמ .םירוסייה ביתנב יתכשמה
 לש הררשה-ילעב םע יתחישל דע היהש /ץיבלבמוב
 בלב הבעתמו תדרויה תורדקה תא הארנכ שח ,ריעה
 ןוויכב הקצולפ בוחרה ךרואל םישירחמ ונכלה .חרואה
 .הקסבונאחי׳צ בוחרל הלאמש ונינפ םשמו קושה רכיכל

 םשש ,ןמרוק לש חמקה תנחטל ךרדה תא יל הארה אוה
 שקיבו ,העבראה ןיבמ ישילשה ידוהיה תא אצמא

 .דועסל ותיב לא ךלנ ןעמל ותנדסל רוסא יבושבש
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 ¬צמ תודחא םירכיא־תולגע .הנחטה רצחל יתעגה
 הנחטה ךותמ םיקש םיררוג םירכיא .חתפה דיל תופפוט
 לע םידמוע םירחא .םהיתולגע לע םתוא םיסימעמו
 םדא לש ודיל ףסכ תורטש םילשלשמ ףוסבלו הקמח
 וליפא .שאר דעו לגר ףכמ חמוקמ ,הדימעה ליגב םונצ
 אל וינפב .חמקמ ןבל ושארלש טפורמה טקסאקה־עבוכ
 שיאה והז םנמא םאו אוה ידוהי םא ןיחבהל יתלוכי

 .ותוארל יתשקיבש

 םייס ,יב חיגשה שיאה .עיתפמ רבד עריא ןאכו
 .ילא רשי שגינו ויתוחוקל םע ונתמו ואשמ תא הזפוחב
 ךניא" .םטני החמש :ומצע גיצהו ודי יל טישוה אוה

 .לאש — ״? ינרכוז

 .ךתוא רכוז יניא ירעצל ,אל —
 ןקה שאר היהש ימ ,טנילפ יכדרמ ךניא םולכ —

 1 קסנולפב ריעצה רמושה לש

 .רוכזא אל ךתוא לבא ,םעפ יתייה ,ןכ םנמא —
 ...ר״תיב דקפמ זא יתייה ינא ירה —

 היחו לאקזחי לש םנב ,סטני החמש ינפל דמע ןכאו
 ר״תיב ידקפממ םעפ היהש ימ ,ינצומ תיבל הרש
 המכ ,םיהולא לא .ןהה םינשה ןמ ינרכז אוהו קסנולפב

 ...!זאמ ורבע םיחצנ
 תא םייסיש דע הלק העש ןיתמהל ינשקיב אוה
 דועסל ותיב לא תשגל לכונ ןעמל םירכיאה םע ויקסע
 ןולל ראשיהלו וחרוא תויהל יננימזה םג אוה .ונבלי תא
 לצא דועסל יתחטבה רבכש ול יתרמאשמ ךא .ותיבב
 המ תוארל ידכ ינמז תא לצנל ילע יכו ׳ץיבלבמוב
 ,קסנולפב םיידוהיה םייחה ידירשמ תוארל ןתינ דועש
 ילע הלטוה םאו ירוקיב תרטמיל ינלאש אוה .וינפ ולפנ
 שגרהו — לארשיב םיאקסנולפה םעטמ תוחילש וזיא
 םיגירסמ וירבד ושענ ףליאו העש התואמש יתשגרה
 ¬מהל ירצונה ורזוע לע הוויצ ןכ-יפ־לע־ףא .רתויו רתוי

 שיח הליכ ,ודבל הניזוטה־תדובע תא הלק העש ךיש
 ךותמ ידמע אציו םיפוחדה םיניינעה רודיס תא הרהמ
 זגרא הזיא ילע ונבשי .הנחטה לש שערהו הלומהה
 ¬ורוק תא יל רפסל ליחתה שיאהו רצחה תוניפמ תחאב
 ,רתוול ןכומ היה אל בלה תא חישהל תונמדזה לע .וית

 אוה ורופיס םגש ןבומו .לארשימ הרוא אבשכ דוחייב
 ןלוכ טעמכש ,תוידוהיה תוידגארטה תובבר ןתואמ דחא
 .םיטרפב אלא תולדבנ ןה ןיאו ןנכותב וזל וז תומוד
 יתלב טעמכו ךכ לכ רזומ םויסה היה םעפהש אלא

 ...תעדה לע לבקתמ
 1942 רבמצדב 16־ב ,קסנולפב וטיגה לוסיח זאמ
 ימי לכ ךשמב יתרתתסה — ורופיס תא סטני חתפ —
 יתישע םיתעל .הביבסב םינלופ םירכיא לצא שוביכה
 וא ,יעוצקמ הזש ,תוטייחב תוכאלמ ינימ ילכ םנעמל
 רתתסהל יתצלאנ ףא םיתעל .ןרוגבו הדשב הרזעב

 ידיל ינוריגסי אלו ימויק לע ועדיי אלש תוירבה יניעמ
 יתחרב יפוסה ולוסיח ינפל דמעש וטיגה ןמ .םיצאנה

 הבאלממ טילפ היהש ,ומש יקסבוקמ ףסוי ,רבח םע דחי
 .בלצורווב אפורכ דבוע אוה התע ולאו קסנולפ וטיגב

 .ןכל םדוק םוי וחרב ויחאו ותוחא ,ןמלמז לאירבג
 ךכב אצמי אמש ,טרפל טרפ יסקנפב םשור ינאו
 רשא תוצופתב וא ץראב קסנולפ ידירשמ והשימ ןיינע

 .םהידיל עיגי קסנולפ רפס
 ושרוג — םטני ךישממ — ןי׳צוחוס ידוהי —
 םקלח .קסנולפ ידוהי שוריג ינפל המימת הנש םתרייעמ
 םיבשיימש םיבתכמ ורגיש םשמו גרבסגינקל ולבוה
 תא עיגרה הז .תואלקחב ודבעי יכו עקרקה לע םתוא
 .קסנולפ וטיג יאולכ לש תונריעה תא םידדהו תוחורה
 תונוש תודובעב שיא ףלאכ וקסע קסנולפ וטיגב
 ובורבש ,הז רחסימל תודוה ןכאו .רחסימב וקסע םירחאו
 השק רוסחמ היה אל ,תושפנ־תנכסב ךורכו יאשח היה
 ףא היולת התיה תינלופה היסולכואה .וטיגב תונוזמב
 הלש שפנ־לכוא־יכרוצ תקפסאב הטעמ אל הדימב איה
 ¬לופה ויה אל םג ךכ םושמ .וטיגבש םיידוהיה םירחוסב

 .םידוהיה תפידרב םינמרגל עייסל םיניינועמ םינ
 .ויתלאש — ? קסנולפל תבש יתמיאו —

 הרורחיש םוי םצעב ,1945 ראוניב 19־ב יתרזח —
 יתייה .ינמרגה שוביכה ןמ םיטייבוסה ידיב ריעה לש
 .הידוהי לכ ולסוחש רחאל הריעה רזחש ןושאר ידוהי
 אובל וליחתה טאל טאל .תוטייחב בוש דובעל יתלחתה
 דצב רתתסהש ,יטאגוב םג רזח .תונחמה ןמ םידוהי
 דע .םירחאו ןמלגיפש ךורב ואב ,השראווב "יראה"
 םידוהי 17 קסנולפב רבכ ויה הנש התוא לירפאבש
 היה יקסבוקמ ,שאר־בשויכ יתרחבנ ינא :דעו רחבנו
 ¬ילשה רבחה היה (הדנקב אוה התעש)ןמלמזו ריכזמה
 תא םירזוחל קלחל היה דעוה לש ודיקפת .דעווב יש

 .יזוחמה דעווה ןמ ולבקתנש עויסה יפסכ
 דע םישימחו האמ קסנולפב וצבקתנ העמק העמק
 יתנהיכ בוש ובש ,שדח דעו רחבנ זאו םידוהי םייתאמ
 ,ןמלמז ויה וירבח ראשו — םטני ףיסומ — ר״ויכ ינא
 יהלשב .ןהכ תיבל ץורק היחו (בובלמ) לומל ,יקסבוקמ
 קסנולפ תא בוזעל םידוהי בוש וליחתה 1945 תנש
 רחאל הז היה .םינקירמאה ידיב קזחומה רוזיאל רובעלו
 לש וייחב שקנתהל םינלופ םיערופ דצמ לפנה־ןויסנ
 תולפנתה הכרענ ךכ־רחא .יראחוקב ונידיל ידוהיה
 השולש וגרהנ םהמש ,דנוי׳צאר ידוהימ 15 לע תינחצר
 ואבוה וללה םיעוצפה .הנומש ועצפנו העברא וא
 ובריס תיאופרה הרזעה לע םינוממה ךא ,קסנולפל
 תועש ךשמב םד־יתתוש םילטומ ויה םהו םהב לפטל
 הטסוראטסה לש תצרמנה ותוברעתה רחאל קר .תוכורא
 ¬ארה תיאופרה הרזעה ףוס־ףוס השגוה (הפנה לשומ)

 .םיעוצפה תוערפה־תונברקל הנוש
 י הביבסה יבושייב םג םידוהי ויה םאה —

 לבא .םידוהי םירשעכ ויה ןי׳צוחוסב םג ,ןכ —
 םידוהיה לכל ץעיו ןי׳צוחוסל םגו קסנולפל אב ונידיל
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 ןכש ,םשפנ לע וטלמייש םהייח תא ליצהל םיצורה
 םידוהיה לכ טעמכ וטלמנ ןכאו .הנכס םהל היופצ ןאכ
 ¬יאב תורחא תונידמל םטועימו לארשי־ץראל םבור —

 .םיל רבעמו הפור

 ? התא תטלמנ אל עודמו —

 שיש ידוהיו ,םיכר םידלי השולשו השא יל שי —
 ףאו םויה אובי ,ןכאו .ןאכ תבשל לוכי וניא םידלי ול
 ינא םינש המכ דוע לבא .לארשיל הלעאו םוקא ינא

 .ראשיהל חרכומ

 אל קסנולפב ותבישי חרכהל תישממה הביסה תא
 ולעוה יעיברה דירשה םע החישב ,ךכ־רחא קר .יל הליג
 הביסה הצוענ ןהב ןכא יכ איה הרבסש תודבוע המכ
 ר״תיב ידקפממ ןברוחה ינפל היהש ימ ,סטני החמשש
 םידואה תעברא לש "להקה שאר״כ בשחנ התעו ריעב
 — השודקה הליהקה לכמ הטילפל ורתונש םינכסימה

 .םש בשוי ןיידע

 רפסמ אוה .יחיש־שיא לש ורופיס חלוק םייתניבו
 -ץראב תיטסינומוקה העונתה ישארמ ,דרבלג ןמלק לע

 הלוח ותויהב המחלמה ירחא ןילופל עלקנש ,לארשי
 לש ותיבב בכש םימי שדוח ךשמב .השונא הלחמב
 תמחמ םיינלופה ןוחטבה־תונוטלש ידי־לע ףדרנ .םטגי
 הצק ףוסבלש דע .לארשיב י״קמ תגהנה םעטמ הנשלה

 .* ןולחמ הציפק ידי־לע דבאתהו םייחב ושפנ

 "תושק קבאנ" אוה יכ ,יל רפסמו ךישממ םטניו

 ־תיב תסירה תא עונמל ושקבב םוקמה תונוטלש םע
 ־יי1וה) זוחמה לשומ .הנש תואמ שולשכ דמעש תסנכה
 םימעפ הענמנ איהו הסירהה תא בכעל הוויצ (הדוב
 (הטסוראטסה) הפנה לשומ ןתנ ףוסבלש דע .תודחא

 ...סרהנ תסנכה־תיבו הארוה
 י יתלאש — ידוהיה שוכרה לע המו —

 םג .הנממ יתמכחה אלו הפ יצחב .דתיה ותבושת
 לוהינ תא ותושרל תונוטלשה ורסמ דציכה ,יתלאש לע
 וניא הז גוסמ יטרפ שוכרש דועב ,ןמרוק לש הנחטה
 הבושת יתלביק אל — י ללכ־ךרדב ןילופב התע םייק

 .הרורב

 אל אוהש יתשגרה שגרה ךא ,שיאה ןמ יתדרפנ
 םידבכ תודשח וררועתנ ובלב יכו יתולאשמ תחנ עבש
 אל םא ,םיימעפו םעפ ינלאש ןכש .יתונווכל עגונב
 ¬חאש לארשיב םיבשויה קסנולפמ םידוהי ינממ ושקיב

 רתונש םהיתוחפשמ שוכרבו םשוכרב השענה תא רוק
 המכו המכ לע_ תמוערת עיבה םג אוה .םישרוי אלל
 םהמ שקיבו םהילא הנפ אוהש ,לארשיב םיאקסנולפ
 ךרדכ ,סופורטופאכ םשוכר תא וידיל לבקל חוכ־יופיי
 .ול ונענ אל םה ךא ,הקירמאב ןמרוק לש ותב התשעש

 .(.ח .מ) 293 ׳טע ,הלעמל ,הז וינעב ןענכ .ח לש ותמישר ׳ר י

 ירהש .יתלאש — י ךכמ םינהנ םה ויה המ יכו —
 ?לכות אל שוכרה תא רוכמל

 וא הרידה־רכש תא לבקל לוכי יתייה לבא .ןכ —
 .ותבושת .דתיה — תומדאה דעב תוריכשה־ימד

 -ילעבל וחלושלו ןילופמ ףסכה תא איצוהל לבא —

 ךידיל ורסמי אופיא המ םשל .תורשפא ןיא ירה ,םיסכנה
 ?תוספורטופאה תא

 ?םירז ידיב ראשיי הזש בטומ םולכ —

 :יתרהרה יבלב ךא .הבושת יל ,דתיה אל ךכ לע

 ויחא לעו וילע ורבעש תוארומה לכ רחאל ,הז ידוהי
 היטמקרפב קסועו ןאכ בשוי ןיידע אוהו ,וריע־ינב
 םידוהי לש םשוכר ,ול־אל ידוהי שוכר וידיב זכרמו
 ־תומיטאב אוה הקל םאה — םשרוי השענ אוהו וחבטנש
 םשקובמ תא םיטסירלטיהה וגישה םנמאה ?הרומג בל
 םפוג תא רשא םידוהיה הלא לש םתמשנ תא םג וחצרו
 רזומ יוליג ןאכ ונל שי אמש וא ? חוצרל וחילצה אל
 רשא ידוהיה "יטקארפה שוחה" לש הלחלח דע הומתו
 םיניינק לע רתוומ וניא םוהתל רבעמו םוהתה יפ לע םג
 ןידב ,תוכזב־אלשו תוכזב ,ודי גשיהב םהש םיירמוח
 תא ,םייחה תא ןכסל אוה ןכומ םנעמלו ,ןידב אלשו

 ?םשפנ תואירב תאו וידלי ייח

 תאזה המותסה הדיחה תא חנעפל יתעדי אל .אל
 ,םטני ,דחמש שיאה הזה םויה דע יניעב ראשנ הדיחלו

 לע בשוי םיכרה וידלי תשולש םעו ותשא םע דחיש
 ¬חורה םינלופ יפלא ןיב ,קסנולפ ידוהי יפלא לש םרבק

 והשימ םהיניבמ םוקי אל םא עדוי ימו — הביא ול םיש
 ןשקעה ידוהיה ייחב שקנתהל הלילח לולע דחא םוי רשא

 ...ןוממה־באתו

 ןורחאהו יעיברה דירשל יתעגהו יכרדב יתכשמה
 ,םוי ותואב תאזה ריעב םיתאצמש קסנולפ ידוהי לש

 ומש .תומחלמב הרוראה ץורפל הנש םירשע םותכ
 קוור ,ןייטשפרש תיבל לחרו לוולו ןב ,ןמטלא לטומ
 ¬ראה ןיב דיחיה קוורה .חירקמו לגלגע ,םיעברא ןבכ

 לש הכאלמח־תיבל הכומסה וחיירלדנספ ויתאצמ .העב
 ורבעמ קוידב .הקסבונאחי׳צ בוחרב /ץיבלבמוב טייחה
 רזעילא ידוד לש ותונח םעפ ,דתיה בוחרה לש ינשה
 ,ומע עייסל קושהדוומיב םשל רס יתייה תחא אלו פראק

 יבל .םולש תרימא םשל םתס וא םילמ המכ ףילחהל
 טעמכ ראשנש םוקמה תא התע יתוארב יברקב אפק
 רקיה םדאה ,ללמואה ידוד ,אוה קרו — יוניש אלל
 .ונניא אוה ,וייח ימי לכ ,דערל שיאב עגפ אלש ,עונצהו
 ותשא לרוגב הלע ,דמו ? הרוהטה ותמשנ תא חפנ ןכיה

 ?רתסא

 תוקנוחה ולא תולאש לע הבושת לבקל תחת ךא
 לטומ רלדנסה לש ורופיס תא ינא עמוש ,ינורג תא
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 .םייחב ראשנ אוהו והליצה בוטה לרוגה רשא ןמטלא
 ¬ושש עדי ףאו ולצא ירוקיב לע ןמיינמ עמש רבכ אוה
 םינפב ינלביק הליחתב .םטני םעו ׳ץיבלבמוב םע יתחח

 :תופעוז
 שקבת אופיא המ ,לוכה ךל ורפיס רבכ םה ,ונ —

 ז ינממ דוע
 יתאבש אוה הרקמ קרש וענכשל יתחלצה בר ישוקב
 ¬חאה םידוהיה תשולש םע יתשגפנ רבכש רחאל וילא

 ,שיא םע יתרביד אל וילעש ול יתחטבה רשאכו .םיר
 ־תיב לא ינתוולל ול השראש ,ינממ שקיבו יל הצרתנ
 תשגלו ׳ץיבלבמוב לא רוסל יתייה בייח דוע .תוביתנה
 םוקמב דועו ןימלעה־תיבב רקבל ךכ רחא ,ותיבל ומע
 לא יתרזח ,הלא לכ יתמייסש רחאלו .םיינש וא דחא

 .םיפלאמ םירבד המכ ויפמ יתעמשו ןמטילא
 תונשב ויתורוק רואיתב ,ןבומכ ,חתפ אוה ףא
 שוביכל םינושארה תועובשה תשמח רחאל .המהלמה
 תנחתל תבכרב עיגה .תוצעומה־תירבל חרב ינמרגה
 לגרב ואצי םשמו ׳ץיקול שובייל םע דחי היניקלאמ
 ועיגה םה .יטייבוסה דצב התיה רבכש ,קוטסילאיבל
 .תורלדנסב דובעל אוה ליחתה םשו קסירבל ףוסבל

 רזח תוברקה םותכו לארואב הדובעל סייגתה ךכ־רחא
 לבקל לדתשה .קסנולפל עיגה 1946 תנשב .בויקל
 לאומש ודודל ךייש היהש תיבה ןמ תיצחמ ותושרל
 .(יקסנזאל לש ושוכר התיה הינשה ותיצחמ) ןמטילא
 .סטני דגנ תודבכה ויתומשאה תשרפ הליחתמ ןאכו
 ןוילג לע המיתח המרמב ונממ םטני איצוה ,וירבדל
 חוכ־יופיי ךכ-רחא סטני בתכ הז ןוילג לעו קלח ריינ
 הלה ורכמ הז הוכ־יופיי יפ לע ןכאו שוכרה תא רוכמל
 םטני תא אוה םישאמ דועו .׳ץיבוטנארב םשב ינלופל
 םהל םלשמו היריעה ידיקפ םע "תחא די" השע אוהש
 םטניל ךא" ,תואכרעל ועיגה םירבדה ."ץרחי אל" ימד
 טפשמה .תורירמב ןמטלא ןעוט ,"םוקמ לכב םיעייסמ שי
 .עדא אל ויתואצות ויה המ .שדוח רובעכ ךרעיהל דמע
 ןנואתה — בר ידוהי שוכר וידיב זכיר םטני —

 :הנמ אוהו .ןמטלא
 ,קינטבר ,ןמדירפ לש םירוגמה־יתב םנשי וידיב
 ךסומהו רצחה ,םירוגמה־תיבב קיזחמ אוה .קיטו ןמברג
 לע שלוח אוה .קושב םיתב המכבו וקשיט קחצי לש
 בר שוכר לעו ומדוק לש יאלקחה קשמהו חמקה־תנהט
 הזה ברה שוכרה לכמש ,איה ותנעט רקיע ךא .רחא
 םידוהיל רזע אל וליפא אוה" .ודבלמ שיא הנהנ וניא
 "...ומצעל לוכה רבוצ קרו האושה רחאל קסנולפל ורזחש

 תונוטלשל הליג סטני :הנורחאה המשאהה האב התעו
 ...חרבומ רועב םיילענ תיישעל שמתשמ ,ןמטלא ,אוה יכ
 והשלכ דוסי שי םא קודבל ,ןבומכ ,יתלוכי אל
 הלילח תונוכנ ןה םא ןיב ךא .ולאה תוארונה תומשאהל
 ,הבר המזגה םושמ ןהב שיש וא תוכרפומ ןה םא ןיבו
 הידגארט וז ןיא םולכ — תורירמו האנקמ תעבונה

 קסנולפב םינורחאה םידוהיה תעבראש תלפוכמו הלופכ
 הביאו םיככת לש תשרב םלוכ םידוכל 1959 תנש לש
 ־איגב תכלהמה תורדקה ילש הכות ךותבש ז תאזכ תדקוי
 םקסרמו םצפנמה ןודמו־בירב םה םינותנ ,הז תוומלצ
 שפנ תא שיא םישקבמה םינייוע תונחמ העבראל

 ? והער

 ,ןוגיו רעצ הרה םוי ותואב יניע וארש המ לכמ
 םילצומ םידוא העברא — תועווזב הלודגה וז ,דתיה

 ...ןהמ לשבו .שפנב םיבייוא העברא םהש

 יעמש ךכל ומרג רמ םוי ותואב ינודקפש םיעוזעזה
 לש םייניעה־תמוגעו הבוטה ותייער .יברקב וכפהתנ
 .אפרמ־יבשעמ הניקתהש יוקיש יל השיגה ׳ץיבלבמוב
 הלולג וזיא יל הנתנ תפסותלו זרוא־תסייד ינתליכאה
 הפריה אל ומצע ׳ץיבלבמוב .םלצא הרמתשנש הבוהצ
 תוסוכ יתש לע ףסונ ש״יי תיסוכ ינקשהש דע ינממ
 -עבטמ יל וקינעה דוע םהמ יתדרפנ םרטבו .חתורה התה
 ¬כשה דחא רשא ןוראבה ימיבש ןויצל־ןושארמ ןורכז
 .םהידיל והורסמו םידוהיה יצפח ןיב ואצמ םירצונה םינ
 אל םהו תועמד יחראמ יניע וגלז ,תכלל יתמק רשאכו
 םהל יתראשה ...?בוש הארתנ יתמיא .םשפנ תא ועדי
 ¬גהל וכזיש םהל יתלחיאו ץראה ןמ הנטק תרכזמ וזיא

 .לארשיל הרהמב תולעלו םמולח תא םיש
 :הנורחאה הייווחה יל התיה הייופצ דוע התעו

 ׳ץיבלבמוב ,ונעסנו תינומ יתנמזה .ןימלעה־תיבב רוקיב
 המכל קספש ,םשגה .יאשראווה בוחרה ךרואל ינאו
 םוקמיל ונעגה .דוע קספנ אל זאמו שדחתנ ,תועש

 .ונל ןיתמהל גהנה ןמ ונשקיבו
 /ץיבלבמוב רמא ,ןימלעה־תיב הנה —

 ־יבשע הסוכמ ,םיידי־בחר הדש .יביבס יתלכתסה
 ,תולק תוישושבג קר .תובצמ וא רדג לש ןמיס אלל ,רב

 לעבל תולגל תויושע ,בר ישוקב ןהב ןיחבהל רשפאש
 ונמטנ םהב רשא םירבק םעפ ןאכ ויה ןכאש הדח ןיע
 ־ידימלתו םיקידצ םהיניב ,םידוהי תורוד לע תורוד
 תוידוהיו םידוהי םתסו םיסחוימו םיבושה םינבר ,םימכח

 .םעה־יטושפמ
 .יתלאש ? רדגהו תובצמה ןכיה —

 .׳ץיבלבמוב בישה ,םינמרגה ידיב סרהנ לוכה —
 אלל ןבא וינפל ,ורמתשנ דוע "להוא״ה ידירש קר
 ־תיב לכבש הדיחיה הבצמה — ונממ קחרה אלו תבותכ
 הילע תבותכהש דרבלג ןמלק לש ותבצמ איה ,ןימלעה

 ...תינלופב איה
 ־ועמדו ללוחש םיתמה־הדשב בושו ךולה ונססוב
 לע וכב םימשה םג וליאכ ,םשגה־ילגאב ולהמנ ונית

 ...ותבשוהש רבשה
 ןקז ינלופ הצירב עיגה שיבכה לש ינשה ורבעמ
 רקב־העור הז היה .ןאכ ונישעמל ונלאשו בלכ הוולמ
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 ידוהיה ןימלעה תיב תמדא לע רקבה רדע העור

 ¬ורפ תא תוערל תושר (? יממ) לביק אוה וירבדל רשא

 שומישב ןיידע ,דתיה אלש תורבקה־תיב תקלחב וית
 תא ולעי אל םינעוצש רומשל אוה בייח הרומתבו
 יתמ דע ךא .הילע םידמוע ונאש הקלחה לע םהילהוא
 ותשרחמב רכיא הזיא רחמ הלעי םאו י רומשי אוה
 וא האובת וילע לדגל ידכ תורבקה־תיב תא שורחיו

 ?ודיב החמי ימ ,המדא־יחופת

* 

 ¬וקמה תא דוע תוארל יתשקיב .וציקל עיגה ירוקיב

 רמאנ ךא ,םיידוהיה רפסה־יתב ויה םינכושמ םהב תומ
 ןיאו םירצונ םיבשותל םירוגמל ורסמנ תורידה יכ יל
 ¬סומ לש תורידה ראש לכב ןידה אוהו .םש תוארל המ

 לש םישדחה תונוטלשה יניעב .םיידוהי רוביצ תוד
 םניא םידוהיהשכ :דיחיה יעבטה ןורתפה הז ירה ,ריעה

 ? םהלש רוביצה־תודסומ םיצוחנ ימל ,דוע

 םילדתשמ תיניטאלה הקירמא לש תונוש תוצראב
 ןעמל הקניאהו היאמה תויוברת ידירש תא רזחשל התע
 תוברת תמייק ,דתיה םעפ יכ ועדייש ,םיאבה תורודה

 .תאזכ

 ¬ימש לע ותעד תא ןתיש ינלופ אצמנ אל קסנולפב

 ¬טנש םידוהיה ויחא לש תיתוברתה הריציה תובקע תר

 ¬לעה לע ירזכאה םזילאדנאווה לש ודי התיה ןאכ .וחב

 ,וצתינ ,ורקענ םינשב תואמ ינב תוברת־יניינק .הנוי

 .רכז םהמ ראשיי לבל ,המדאה ינפ לעמ וחמנו וסרהנ

 םיימוי דועב .השראוול הרזחב ינתאשנ תבכרה
 ."!םשה ךורב .לארשיל הרזח יכרדב ןילופ תא בוזעא

* 

 .ירוביצ ןג ונשי הקצולפ בוחרב רפסה־תיב דיל
 תונברק ,קסנולפ ינב" רכזל הבצמ המקוה הזה ןגה ךותב
 רורחשה ןעמל ולפנש םימחוללו יטסישאפה רוריסה
 ןילופ םוקל 15־ה הנשה םויב — יתרבחהו ימואלה
 המקוה הבצמה ."קסנולפ יבשות רוביצ — תיממעה
 אל .1959 ילויב 22־ב :ריעב ירוקיב ינפל םימי שדוחכ
 ללכב םידוהיה םיפלא תעבש םג םילולכ םא יתעדי
 היה ןידה ןמ יכ ,ימותל יתבשח .הלא "קסנולפ ינב"

 .וז ןיעמ ןורכז־תבצמ לע שרופמב הזכ "טרפ" ןייצל

 תרבוח ידיל העיגה הזה קרפה םתחנ םרטב ךא
 היסנמיגה ידימלת ידי־לע האצוהש ,קסנולפמ תינלופ
 .דסומה םויקל םינש 44 תואלמב יאקסנולפה םואיצילהו

 וז תרבוחב .1961 ינויב 18—16 אוה האצוהה ךיראת
 לש היתודלותמ" םשב המישר ראשה ןיב יתאצמ

 ראוניב 19־ב תמייסמו 1155 תנשב תחתופה ,״קסנוילפ
 ךלמהש ,תחא םעפ ךא וז המישרב םירכזנ םידוהיה .1945
 תויוכז 1670 תנשב םהל קינעה יקצייבוינשיו לכימ
 ."םימייק םניא" םה םויה דעו זאמו .הכאלמלו רחסמל

 :המישר התוא לש המויס הנהו .םניא טושפ

 .הינשה םלועה תמחלמ תצרופו 1939 תנשב״

 ־רזמ־תימחדה היסורפ ימוחתב תללכנ קסנולפ
 ־ולכואלו ריעל איבה יטסירלטיהה שוביכה .תיח
 םירבק .הרומת םהל ןיאש םימוצע םיקזנ התייס
 ,החפשמ־יבורק ןדבוא ,הבצמ־תוחולו םיינומה

 חוכשל היסולכואל חינמ וניא םיריכמו םידידי
 ."שוביכה ימימ תוארונה תויווחה תא םויה דע

 ריעה .קסנולפ הררחוש 1945 ראוניב 19־ב״
 תאז םע דחיו .שדחמ רענתהל הליחתה הסורהה
 ,ונרפס־תיב תודלותב השדח הפוקת הליחתה
 ברקב הלודגה ותוחילש תא םייקל ליחתה בושש

 ."ימוקמה רוביצה

 ידוהי לש יגארטה םלרוג לע תחא הלמ יתשפיח
 .היתאצמ אל ךא .היבשות תיצחממ הלעמל וויהש ,ריעה

 ,1942 תנשב ודמשוהש םידוהיה תא וריכזיש שורדנ המו

 ...? 1670 זאמ םימייק ויה אל םה רשאכ

 םריעב םינלופה יכ ,םינעוט קסנולפ ידוהי ירהו
 ...דחוימב םיימשיטנא ויה אל



 יס ווק רפזיב

 ססמל2
 <ץינופ> .רביבסהו

 דידר
 ,ראויסה ימיב םיצאכוו י״ע ודמיסוירו וחצרמע

 תבטב ירריעע ןורכזמ םוי
 יה־״ב״צ״ג״ת

 רביב םהו םסנולפ 'אצוי ןוגרא םיחיצנמ
 תוליפתבו לאריםיב

 הב בסהו קסנולפ יאצוי ןוגרא" דעו ירבח : הטמל .םילשוריב ןויצירה לעש האושה ףתרמב קסנולפ ישודקל ןורכזה תלבט

 ןורכזה תלבט דיל "תוצופתבו לארשיב



רבח
 י
ה
ו
עו
 ד
ו

נה
יש

וא
 ת
ו

וא
חר
י

 ם
ב
א
ס
י
תפ
 
ה
א
ז
רכ
 ה
ל
ק
וד

יש
פ 

ול
סנ
ק
ב 
מ
אל
ת
 2

0
 
ש
נ
 ה
ל
יח

וס
 ל
קה
יה

הל
.

 —
 
מ
י
ימ

 ן
ל
ש
נ

אז
ל
:

ז 
רכ
הי
א 

י
לי
נ
רב
,ג

מ 
ש
ה
־
רג
וש

 ן
כ
ןה

 (
וא

חר
 
מ
רא

״ה
(ב

, 
ח
רב

 י

וה
עו
:ד

ב 
נ
מי
י
 ן
פ
ו
סק
,

ח 
י
 ה
ש
י

מפ
,ן

ר 
לח
ב 

י
־ת

לה
מח
י

, 
מ
ש
ה
נ 

מח
נ
בו
י
 ץ
(

זמ
יכ

(ר
, 
מ
נ
םח
א 
ב
נ
 י
(
רמ
זכ

ה 
ו
עו
(ד

, 
מ
ש
ה
ד 

ג
ינ

 (
די
 ׳

 ר
ה
סא
י
הפ
)
, 
י

זח
אק
ל
י 

סו
י
ופ

,ן
י 

יח
לא
ר 

זו
בנ
ר
 ג
(

בח
ר
 י

נה
יש

וא
(ת

, 
נא

לש
ו 

רס
וצ

,ג
ט 
ו

הב
א 
ל
נח

ינ
, 
שמ
פ
 ׳
יז

גנ
 ר

מ)
רא

״ה
(ב

, 
מ
ש
ה
ח 
ז
נק

,י
ד 
נ
אי
 ל
ש
ח
ו
יר

. 

544 



545 

 09• קסנולפ רפס
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 ,טגאמראפ טשינ טשינראג רימ ןבאה ,טעברא רעקיזאד רעד וצ ןטארטעגוצ ןענעז דימ ןעוו

 טימ רעבא .ןרעוו ןפלאהעג רימ ןלעוו ןענאוו ןופ ,טסווועג טשינ דימ ןבאה טייצ עגנאל א תא

 יובפיוא םעד ייב טעבראעג רעטייוו ןוא טנעה יד ןזאלעגפארא טשינ טאה׳מ לייוו ׳טייצ רעד

 ןידש רע טייטש טא ןוא ,לגיצ א וצ לגיצ א ןראוועג טגיילעגוצ ךאד זיא ,ךוב־ןורכז ןקיזאד ןופ

 טבעמונאמ־קנעדנא ןוא הבצמ א — רעצנאג ןוא רעטקידנעעגסיוא ןא ׳ןינב רעד ,זדנוא ראפ
 .הליהק רעקסנאלפ רעבעראוועג בורח רעד ראפ

 רעוו ןוא לעירעטאמ רעת ,ןעוועג קיפליהאב זדנוא ןענעז טיילטאטש ערעחנוא ןופ ךס א
 ־ראבקנאד תא ביול ףיוא ךיז ןעבידראפ ייז ןוא ,טנאה רעייז טגיילעגוצ ןבאה ךס א ,שילאראמ

 ןקירדסיוא ןוא ןעקנאדאב וצ טכילפ ןיימ זיא׳ס ןוא קיליוו ךיא ןיב ןגעדוטסעד ןופ .טייק

 עלא יד ןעגנוימאב ענייז עלא ראפ (זיוהנייטש) ימא םחנמ רמ ריע־ןב רעזדנוא גנונעקרענא

 ךיוא ראנ ,טגראזעג ןוא טימאב ןיילא ךיז רע טאה ראנ טשינ ;ןגראז ענייז ראפ תא האי
 ןטוג א וצ טריפרעד טאה רע זיב ,טורעג טשינ ןוא ,ןייז קיטעט ןלאז ייז ,ערעדנא טקריוואב

 .ןביוהעגנא טאה רע טאוו םאד רמג

 זיא רע םגה .ןותניג ילתפנ רמ גנונעקרענא ךס א ןקירדוצסיוא בוח ןיימ ראפ טלאה ךיא

 טפאשביל טימ טעבראעג רפס ןקיזאד םעד ייב רע טאה ,רעקיטריבעג רעקסנאלפ ןייק טשינ

 רענעגייא ןייז תפ קנעדנא םעד ןגעוו טימעג ריז טלאוו רע יוו ךיילג ,טייקנבעגעגרעביא ןוא

 טפראדעג ןבאה טאוו ,ןכאז טכירראפ ,קורד ןיא טקידנעעגסיורא םיא טאה רע .טאטשטרובעג

 טאה סיילפ ןייז ןוא ,רפס םעד ןופ טייקבעלרעסי׳וא רעד ראפ טגראזעג טאה ,ןוקית א ןבאה
 .ןייש יד ןעעזרעד ס׳רפס םעד טרעטנענרעד ך0י א

 טכער םאד ,רפס םענופ טלאהניא ןראפ עכעלטראווטנאראפ יד ,רימ טשינ ןבאה יאדווא

 טשינ .ךאז ןייא ףיוא ןטיידנא זיולב ליוו ךיא .ןריזירעטקאראכ■ םיא ןוא טרעוו ןייז ןצאשוצפא

 רעחנוא זיא סאד .טפאשנגייא רעכעלמיטסקלאפ ןייז טימ סיוא רפס רעד ךיז טנכייצ קילעפוצ

 םע ןוא ,ןעמענ לייטנא רפס ןקיזאד םניא ןלאז ךס א זא — רעגאב רעזדנוא זיא סאד ןוא ןיימ

 .ךס א ןופ רעיורט רעד םיא ףיוא ןעור לאז

 חמצ המלש

 רוב וראפ טראוו א

 ־עג טאה סאוו ,עפארטסאטאק רעקיליורג רעד ןיא
 ןופ טייצ רעד ןיא םוטנדיי ןשיעפארייא םעד ןפארט
 וראוועג טשיוועגפא ןענעז ,המחלמ־טלעוו רעטצעל רעד
 רעשיליופ רעד ןיא תוליהק עשידיי עלא דרע ר עד ןופ
 טימ הליהק רעקסנאלפ יד ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ,הנידמ
 טאטשיינ ,ןישטאכאס — ךעלטעטש עקימורא עטנעאנ יד
 יד ןעוועג ןענעז היי ערעייז םאוו — ערעדנא ןוא
 ףיוא ןראוועג טריפעגקעווא ןענעז עכלעוו ,עטצעל

 .סנוויואזאג רעציוושיוא יד ןיא סוקמוא
 בורח יד ןופ עטעוועטארעג ערעדנא ליפ יד יוו
 יד ,רימ ךיוא ןבאה ,ךעלטעטש עשידיי ענעראוועג
 יד ןיא ןוא דנאל ןיא ,קסינאלפ ןופ הטילפהדויראש

 דאנ טאטש רעד ןופ ענעראפעגסיורא יד ייס ,תוצופת
 ןבעל ןטימ ענענורטנא יד ייס ,ןטייצ "עקיור" יד ןיא
 םעניא ענעמוקעגנא תא םיורא לאט־הטיחש םעד ןופ
 םענופ עטעוועטארעג םעקשעוואלאה עטצעל יוו ,דנאל
 ־פיוא בוח ןקילייה רעהנוא ראפ טכארטאב — ,רעייפ
 ראפ ןורכזל טנעמונאמ א ,הבצמ־קנעדנא ןא ןלעטשוצ

 םינבר — םישודק יד ןדיי עריא ןוא טאטש רעזדנוא
 ¬יכשמ ,םידיסח ןוא עקיטכראפסטאג ,םימכח־ידימלת ןוא
 ןופ ןשטנעמ ןוא טאט ןופ ןשטנעמ ,ןטסינויצ ןוא םיל
 א ,טנגוי עקידנריטנעמרעפ א ייז ןשיווצ ןוא ,עצארפ
 ,גנוזיילסיוא וצ עקידנבערטש ןוא עקיטשרוד־סנבעל
 ־מוא ,ןראוועג ןסירעגסיורא ןבעל םענופ ןענעז עכלעוו

 .תונושמ־תותימ עקידתוהזכא ךרוד עטכארבעג
 ןטימ טלעטשעג ךיז רימ ןבאה ליצ ןלעפאט א
 רעזדנוא ראפ טנעמונאמ־ןורכיז ןקיזאד םעד ןלעטשפיוא
 יפלכ — ״קסנאלפ רפס״ םעד ןופ טלאטשעג ןיא טאטש
 יוזא ויז ןאק עמ ביוא ,ןסיורד יפלכ ןוא קינייוועניא
 סע ידכ — ועדי ןעמל :קינייוועניא יפלכ .ןקירדסיוא
 ובאה עכלעוו ,רעטכעט תא ןיז ערעזדנוא ןסיוו ןלאז
 ריא ןגעוו טרעהעג זיולב ןוא קסנאלפ טנאקעג טשינ
 טלאטשעג ןוא ןעעזסיוא ןא ראפ סאוו — זדנוא ןופ
 ־םיוא יד ןופ ענייא ,טאהעג טאה הליהק עקיזאד יד
 תוליהק עשידיי יד ןשיווצ עקיטכערפ ןוא עטנכייצעג
 קיכאוו א טלזירעג דימת טאה׳ס רעכלעוו ןיא ,ןליופ ןיא
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 טאה עכלעוו ןוא ,ןבעל שידיי קידנריטנעמרעפ ןוא
 ,סעיצוטיטסניא־סגנויצרעד ןוא עזעיגילער טיובעגפיוא
 רעקיטייזנגעק ראפ סעיצוטיטסניא עכעלטפאשלעזעג
 ¬יהנמ ,ןטייקכעלנעזרעפ עסיורג ןבעגעגסיורא ןוא ףליח
 ייז ןוא ,רעוט עבעלטפאשלעזעג ןוא רעביירש ,םיג
 רעטסינימ־רעימערפ ןטכעלרעהראפ רעזדנוא שארב
 ־ירק ןוא רעביירש־ ןטנכייצעגסיוא םער ,ןוירוגךב דוד
 טימ ,ערעדנא ןוא איבל המלש ,חמצ המלש רעקיט
 ןריצלאטש ייז ןוא ,טריצלאטש טאטש רעזדנוא עכלעוו

 .ריא טימ

 עקידנעמוק יד ראפ ןזאלוצרעביא :ןסיורד יפלכ ןוא
 ןשידיי םער ןופ עטכישעג רעד ןופ לסיב א תורוד
 ןצעזאב ןשידיי םער ןופ בייהנא םער ןגעוו ,קסנאלפ
 ריא ןופ עטכישעג יד — רקיע רעד ןוא ,ריא ןיא דיז
 זיא׳ס ׳קילדעוו ,םוקמוא ןשיגארט ןוא גנוקיליטראפ
 טיול ןוא עטעוועטארעג יד ךרוד ןראוועג ןבירשראפ

 .ןלייצרעד רעייז

 ־סיוא בוח ןעמענעגנא רעזדנוא ראפ ןטלאה רימ
 רעזדנוא גנורעראפ ןוא קנאד רעזדנוא אד ןקירדוצ
 רעכלעוו ,חמצ המלש רעביירש םער ריע־ןב ןרעייט
 םעניימעגלא םער ןופ ךאי םער ןעמונעג ךיז ףיוא טאה
 זדבוא ראפ טימאב ךיז ךס א ןוא רפס םער ןריגאדער
 םער ןעמיטשאב םייב ןעגנוזייוונא ןוא הצע ןא ןבעג טימ
 ןעבידראפ ביול א ןוא קנאד א .רפס םער ןופ טלאהניא
 רעה — רפס םער ןופ ןראטקאדער עשיטקאפ ייווצ ךיז
 ןשיערבעה םער ןופ ראטקאדער רעד ,שימלח יכדרמ
 ־בעמאזוצ ימ ךס א טגיילעגקעווא טאה רעכלעוו ,לייט
 ,לאירעטאמ ןקיבראפ ליפ ןוא ןשפיה םער ןביילקוצ
 ןכארפש ערעדנא ןופ טצעזעגרעביא םיא ןופ לייט א
 ־אדערסיוא ןוא טפיזעגכרוד ץלא ןוא שיערבעה ףיוא
 ־יירש רעד ןוא ;קאמשעג ןוא טבעלאט ךס א טימי טריג
 ,לייט ןשידיי םער ןופ ראטקאדער רעד• ,ןאמ לדנעמ רעב
 םוש ןייק ןופ טגאזעגפא טשינ ךיז טאה רע ךיוא םאוו
 עיגרענע ןוא טייצ ךס א טעמדיוועג ןוא גנערטשנא

 .טעברא עלופטרעוו ןוא ענייפ א ןבעגוצסיורא

 רעה םער קנאד רעזדנוא סיוא ךיוא ןקירד רימ
 םייב טעברא רענעבעגעגרעביא ןייז ראפ ןותניג .נ
 דעוו .קורד םוצ רפס םער ןעגנערב ןוא ןקידנעסיורא
 .יז טייג ןעמאנ ןייז ףיוא — טעברא ןא טקידנעראפ סע
 ןגארטעגוצ ןבאה םאוו ,עלא יד ךיוא ןעקנאד רמ
 יד ןוא ,רפס םער ראפ ןטעברא עכעלטפירש ערעייז
 ־רעטאמ ייס ,טנאה רעייז טגיילעגוצ ןבאה םאוו ,עלא
 סרעדנוזאב .םיא ןבעגסיורא םייב ,קיטסייג ייס ,לעי
 ,ףליה רעלעירעטאמ רעד ראפ קנאד א קידלוש דימ ןענעז
 יד ןופ ןטעטימאק יד ןגארטעגוצ זדגוא ןבאה׳ס סאוו
 .עניטנעגרא ןוא ןטאטש עטקיבייאראפ יד ןיא רעקסנאלפ

 .ןייז טשטנעבעג עלא ייז ןלאז
 גנוטכא ןוא קנאד א ןקירדסיוא רימ ןפראד ףוסל ןוא
 :דנאל ןיא רעקסנאלפ יד ןופ רעדילגטימ־טעטימאק יד
 לשנא ,ןאמפיש היח ןוא ימחלה תיב לחר ,יננחלא הבוט
 ירוחצ לאינד ןוא סקופ ןימינב ,ינקזח השמ ,גוצרעסאוו
 ןבעגסיורא םאר טריטאיציניא טאה׳ס ייז ןופ רעוו —
 ייב ןעוועג קיפליהאב יירטעג זיא׳ס רעוו ןוא רפס םער
 לפאט ןוא .ןעניישרעד ןייז זיב טעברא רעצנאג רעד
 רבח םער גנונעקרענא רעזדנוא בייוחמ רימ ןענעז
 השמ ,רעריפנא־טעטימאק רעד ,(זיוהנייטש) ינבא םחנמ
 ,ןופיסוי לאקזחי ןוא ,ראטערקעס רעד ,שטיוואנמחנ
 ־קאפ רעד ןופ לוע םער ןעמונעג ךיז ףיוא ןבאה עכלעוו
 םרעדנוזאב .רפס םער ןבעגסיורא םייב טעברא רעשיט
 טייקיטעט ענעבעגעגרעביא יד ןענעכייצאב רימ ןפראד
 ריז טאה רעכלעוו ,ם׳ינבא םחנמ םאמ רערעי רעביא
 ךיז ,טעברא רעד ןופ ןעגנילשראפ טזאלעג ןצנאגניא
 ־ומרעד ןוא ןבירטעגרעטנוא ,טרעטאמעג ןוא טימעג
 טריפרעד ךאז יד טאה רע זיב טורעג טשינ ןוא טקיט
 טייקיטעט ןייז ראפ גנורעראפ ןופ ןכייצ סלא .רמג א וצ
 ןיא ןבירשראפ טעטימאק רעד םיא טאה רפס םער ראפ

 .תמיק־ןרק םער ןופ "בהזה רפס"
 וצ רימ ןגארט ליפעג־השודק א ןופ רעטיצ א טימ

 .רענעייל םער ןופ טנאה רעד וצ "קסנאלפ רפס" םער

 טאיראטערקעס רעד
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 ןאמ לדנעמ

 המדקה

 עשראוו ןופ קידנופצ רעטעמאליק קיצעביז ןוא ייווצ
 ןדיי עקיטרא יד יוו רעדא ,קסנאלפ טאטש יד טגיל
 תושפנ טבזיוט טכא .ק צ נ י ל פ :ןפוד ריא ןגעלפ
 75 ךרע ןא ,קסנאלפ עשידיי םאד טלייצעג טאה

 .גנורעקלעפאב רעצנאג רעד ןופ טנעצארפ

 םרעדנוזאב ןענעז ,עסיורג וייק טשינ ׳טעטש יירד
 ןענעז םאד ,רעקיראטסיה־רוטלוק ןשידיי םעד טנאקאב
 ןוא עוואלמ ,ענטוק :ןליופ סערגנאק ןופ טעטש יירד

 . .קסנאלפ

 ךיז ןיא טמענ םאוו גניר רענעסאלשעג א יוו
 ןענעז ךעלטעטש עשידיי עקידתונכש רעטרעדנוה ןיידא
 ־גדיי ןשיליופ ןופ ןרעטנעצ־רוטלוק יירד יד ןעוועג
 ןופ ,דיגנ המלש ןופ לטעטש סאד — ענטוק .םוט

 טעטש ייווצ יד ןופ טייוו טשינ ןוא ;תוכאלמ־ילעב
 טכוזעג טאה סאוו טאטש יד — קסנאלפ ךיז טיירפש
 עלא ראפ ןוא עוואלמ ראפ ,ענטוק ראפ ןוקית א

 .ןליופ־ןיורק ץנאג ןופ טעטש עשידיי

 ןופ תומולח יד טבעוועג ךיז ןבאה קסנאלפ ןופ
 .גנויירפאב רעלאנאיצאנ ןוא גנוזיילרעד

 ןיא שרדמה־תיב ךטשרעדאפ" ןופ טנעוו יד ףיוא
 טמולחעגסיוא רעלאמ־ןבוטש רעקסנאלפ א טאה קסנאלפ
 ־ירה יד ןופ ןוא לילג ןופ רעדליב ןבראפ עמערא טימ
 רעדלעפ יד ןוא לחר עמאמ רעד ןופ רבק םעד ,הדוהי

 .ןורש ןופ

 ןייק הילע רעטייווצ רעד ברע ןעוועג זיא םאד
 עטשרע יד ןופ ענייא טעילטעג טאה אד .לארשי ץרא
 ךיז טאה ןענאד ןופ .םישעמ ןופ ,הילע ןופ ןעקנופ
 טכאמעג קיטכיל טאה סאוו םאלפ רעד טרעקאלפעצ
 רעד .ןלרפ ןיא ןבעל עשידיי עטכשוחראפ םאד
 ריבג־טאטש ןופ ןוז רעד ןוא ןירג רודגיבא ןופ ווז
 תוחפשמ עשידיי עטסקידסוחי יד ןופ ענייא — חמצ

 ןענעז ,טיילעגנוי רעקסנאלפ ךאנ טימ — ןליופ ןיא
 ןיא עטשרע יד ןעוועג םע ןענעז ייז .לארשי ןייק קעווא
 ןוא .הוקת־חתפ ןיא ,לארשי־הוקמ ןיא ,ארעשזדעס

 י ןעוועג טשינ ייז ןענעז ווו

 עמערא סאד ׳קסנאלפ םאוו םע טמוק ןענאוו ןופ
 ,רעגערט ׳םירחוס ,תוכאלמ־ילעב טימ לטעטש עשידיי

 סאוו ןדיי ןופ טאטש א ,םעקינוואדאס ,רעייג־םפראד
 רעביא ןפעלשמורא ךאוו רעד ןופ געט עלא ךיז ןגעלפ
 טאה ןענאוו ןופ ,םידיראי ףיוא ןגעוו ענשטאב יד
 יד ךיז ןופ ןבעגסיורא טנעקעג קסנאלפ עקיזאד םאד
 ןופ גנוכאוופיוא רעלאנאיצאנ ןופ ןרענאיפ עטשרע

 ?םוטנדיי ןשיליופ

 ןשיווצ לטרעוו א ןייגמורא טגעלפ טסיזמוא טשינ
 טגיל ןליופ זא" הילע רעטייווצ רעד ןופ ןשטנעמ יד

 ."קסנאלפ ןיא

 .םזיצולח רעשיליופ רעד ןראוועג וריובעג זיא אד

 זיא טאטש רעד ןיא .םזיצולח רעד ראנ טשינ ןוא
 ־גיא רעשידיי א ןופ בייהנא רעד ןענאטשטנא ךיוא

 .ןליופ־םערגנאק ןיא עירטסוד

 ןעמונעגפיוא טאה סאוו רעד ,רענזאפ ןמלז המלש
 רעד ,ןליופ ץיק ןעמוקעג זיא רע תעב ןעראיפעטנאמ
 ,טנגעג רעקסנאלפ ןופ דיי רענעעזעגנא רעקיזאד

 *רעד עשידיי יד ראנ טשינ טעדנירגעג טאה ,ראכוק

 ־אר ,עציוואקישזד ,ראכוק יוו ,קסנאלפ םורא רעפ
 טאה רענזאפ ,ךעלפרעד עניילק ןוא אקנמלז ,אקלעכ
 טסראיוו 12 ,ראכוק ןיא 1815 ראי ןיא טנפעעג ־ץוא
 ־טנאוועג א ,טאטש־יינ ןייק געוו ןפיוא קסנאלפ ןופ
 עשידיי רעטרעדנוה טעבראעג ןבאה םע ווו קירבאפ

 .רעטעברא

 ןיא טעמש ענעטלעז יד ןופ ןעוועג זיא קסנאלפ
 :״דנאל־רעטניה״ ןשידיי א טאהעג ןבאה םאוו ןליופ
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 ןענעז ייז .םירעיופ עשידיי טימ רעפרעד עשידיי
 ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ ךאנ ועגנאגעגרעטנ־זא
 ־רעטבוא ,ףייה עשידיי ןלאפאב ןענעז םייוג .המחלמ
 ןופ תופידר ,ןרעייטש ןופ טסאל רעד ,ןעגנודניצ
 ־טנייפ יד — ףוס עמאס םוצ ווא עטמאאב עשיראצ
 -ירא ןענעז ודיי־םפראד יד •ןקאילאפ לייט א ןופ טפאש

 ,טאטשיינ ןייק ,ןישטאכאס וייק ,קסבאלפ ןייק רעב

 ןראוועג ןענעז ייז .וואנאזדאב וייק ,עוואנאכעשט ץיק
 .רעגערט ,רעכעלב ,רעטסוש ,רעדיינש ,רעייג־קראמ

 טאה רעלטסביק ריוא ראב ,םיגיהנמ ראנ טשינ
 .ןשטבעמ־ןעפ ,קלאפ ןשידיי םעד ובעגעג קסבאלפ

 ,ןדיי ייב רוטארעטיל רעטסעיינ רעד ויא ,טציא וליפא

 ןעמאנ רעד טרעוו שידיי ויא ייס ווא תירבע ןיא ייס
 ןוא ןענאמאר ןלעוואנ ץא טבעוועגניירא קסנאלפ

 .ןעייסע

 ־טלעוו עדייב ןשיווצ קסנאלפ" רמאמ ןיימ ויא
 ףיוא ןלעטשפא םרעדנוזאב ךיז ךיא לעוו "תומחלמ
 עזאלנעמאנ יד ,טאטש רעזדנוא ןופ ןדיי עטושפ יד
 ¬ובלמ עטעבראעגסיוא ערעייז סאוו יד ,םעקינפולאכ

 ךאב .וקאב ץיק שזא ןראוועג טקישעג וענעז םיש
 -ירד רעד ןיעוועג קסנאלפ זיא ץשזעשזב ןוא שזדאל

 .ןליופ ויא עיצקודארפ־דיילקאב ןופ רעטנעצ רעט
 טקאזעג ןבאה סאוו רעגערט יד ןענאמרעד לעוו ךיא
 ןעגעז עכלעוו האובת טימ ןענאגאוו טנדאלעג ןוא
 ןיא טראד ןופ ןוא ופאה רעקיצנאד םוצ ןעגנאגעג
 ־דלאוו יד ןענאמרעד לעוו ךיא .ןיידא טלעוו רעד
 ־ספראד יד ןוא ולעזעג יד ,רעקרעוו־טנאה יד ,םירחוס
 א ווא ייה לטניב א ןופ רעפיוקנייא יד — רעייג
 טאטש עטסופ א .אטשינ רעמ וענעז ייז .ןראק לקעז
 יד רעבא .םישרדמ־יתב ןוא ןלוש עטקיליטראפ טימ
 -תיב םעייב ןופ טנעוו יד ףיוא רעדליב עטמולחעגסיוא

 יד .ןריטסיזקע ייז ׳ןראוועג קידעבעל וענעז שרדמה
 ־ןבוטש רעקסנאלפ ןעמערא םענעי וופ עיזיוו עסיורג
 הדוהי־ירה ווא לילג ןופ וטפאשדנאל יד — רעלאמ
 -ידיי רעכעלרעדנווו רעד ךרוד ןראוועג טייבאב ןענעז

 רעד ויא ץא לארשי דגאל ויא טפארק־םגנופאש רעש
 ־וצ קסבאלפ טאטש יד טאה גנואיינאב רעקיזאד

 .קלח ובושח ראג ריא ןגארטעג



 זרא הדוהי

 טגארט םאוו רעקסנאלפ רעד - ןוירוג ןב דוד
 הרות רתכ ווא תוכלמ רתכ םעד

 םענופ רעריפ רעד יוו טנאקאב זיא ןוירוג־ןב דוד
 טגטאשראפ םאד .ישילש תיב ןופ טקעטיכרא ןוא קלאפ
 ןייז .רעקנעד ןוא טסיצילבופ־רעביירש א יוו םיא
 ןטשרע םנופ םיא טיילגאב טייקיטעט עשירארעטיל
 .לארשי־ץרא ןייק ןעמוקעג זיא רע טביז ןא גאט

 ןוירוגךב דוד טניז רעבירא ןענייז ראי ריפ ךרעב
 זיב ,הדוהי ןופ םיסדרפ יד ןבארגעג שאיפ ןטימ טאה
 לאנרושז םעד ןריגאדער וצ ןראוועג ופורעג זיא רע
 עשיטסילאיצאס עשיאערבעה עטשרע יד — ״תודחאה״
 ־טנפעראפ ןענייז םע ווו ,לארשי־ץרא ןיא טפירשטייצ
 טלאמעד ןופ .ןעלקיטרא עטשדע ענייז ןראוועג טכעל
 יז ןוא רעדעפ ןייז טגיילעגקעווא טשינ רע טאה ןא
 ןייז .גייצקרעוו־טפיוה ענייז ןופ ענייא ןעוועג זיא
 רעשינאגרא ןא ןראוועג זיא טייקיטעט עשירארעטיל

 .טפאשרעריפ רעד ןיא טייקיטעט ןופ לייט

 ךב דוד טאה טירש עשירארעטיל עטשרע ענייז
 .קיטסיצילבופ רעד ןיא אקווד טשינ טלעטשעג ןוירוג

 ןענייז וויכרא ןיא ןוא ,רעדיל טאהעג ביל טאה רע
 ןיילא רע עכלעוו ,רעדיל ןופ ןטנעמגארפ ןבילבראפ
 ןשירעטכיד א ףיוא טשינ ןזייוו ייז םגה ,ןבירשעג טאה
 ןענייז "יירעטכיד" רעד ןופ ןרופש יד רעבא .טנאלאט
 זיא רעכלעוו ,טנעמגארפ א .ןטפירש ענייז ןיא קיטנעק
 ןיא" תונורכז לטיפאק רעד זיא ,עיזעאפ ןצנאגגיא
 טכעלטנפעראפ טאה רע עכלעוו ,"לילג ןיא ןוא הדוהי
 ךיז טאה רע זא ,ןגאז טשינ ןעק ןעמ .א״פרת ראי ןיא
 ."טייקכאווש" רעקיזאד רעד ןופ טיירפאב ןצנאגניא
 ־אב ,ןראי עטצעל יד ןיא ריוא ןיידא דיז טפראוו יז
 ןגעוו טדער רע ןעוו ןלייט עשיטעאפ יד ןיא םרעדנוז
 ־םיוא ןענייז עכלעוו ןצאז ענייז .עיזיוו־םטפנוקוצ רעד
 .סרעמאה יוו ןפאלק ,ליטס ןשיכ״נת א ןיא טקאהעג

 ־געזרעפ עסיוועג א טלדבאהאב רע ןעוו עבלעז םאד

 םנצעמע ויא ךיז טקילייטאב רע ןעוו רעדא ׳טייקכעל
 יוזא .רעטרעוו ענייז ןענייז טראצ .קיטייוו ןוא רעצ
 .רעוט רעשיטילאפ ןייק טשינ ןוא רעטכיד א טביירש

 ןעביורק ייווצ וצ ןעוועגדזכוז טאה ןוירוג־ןב דוד
 סאוו ךעלריטאנ זיא םע .הרות רתכ ןוא תוכלמ רתכ —
 םעד ןדניבפיונוצ ןליוו רימ ןעוו קירוצ ךיז ןטלאה רימ
 ןענעק רימ םאוו ,ןקיטייצטימ א רעזדנוא ןופ ןעמאנ
 ־יטירק וופ פא טשינ ךיז ןטלאה ןוא ןטייקכאווש ענייז
 ןופ ןעמאנ א טימ ,ןעגנולדנאה ענייז עסיוועג ןריק
 ־ראפ רעטייוו רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעפ עשיראטסיה
 "םשה לוליח" וייק טשיג רעבא זיא םע .טייהנעגנאג
 ־אטסיה רעד ראפ גנוקידיילאב ןייק טשינ הלילח ןוא
 ־רעפ א םיוא טלייט ןעמ ועוו טייהנעגנאגראפ רעשיר
 יד ןשיווצ ןופ סיוא ךיז טבכייצ םאוו ,טייקכעלגעז

 .עקימורא

 ־עטיל ןבירשעגוצ ןעמ טאה עטכישעג רעזדנוא ןיא
 ־עג ןבאה עכלעוו ,ייווצ וצ זיולב ןעגנופאש עשיראר
 ךלמה דוד וצ — תוכלמ ןופ ןיורק יד ייז ףיוא ןגארט
 ןעמ טאה עקירעביא עלא עגונב .המלש ןוז ןייז ןוא
 ערעייז ןענעכייצאב וצ קיטכיוו ראפ ןטלאהעג טשינ
 תיב ןופ הפוקת רעד ןיא .ןטנאלאט עלעוטקעלעטניא
 רעגערט־ןיורק יד ראפ ןעגנונעכייצאב יד ןענייז ןושאר
 רעדא ,"׳ה יניעב רשיה שעיו" רעדא :זיולב ןעוועג
 תיב ןופ טייצ רעד ןיא ריוא /"ה יניעב ערה שעיו"
 ,ןעמאזוצ טראפעג תוכלמ ןוא הרות טשינ ןעייג ינש
 ־עדנאוו ערעזדגוא ןופ ןטייצ יד ןיא טשינ םיוועג ןוא

 .טלעוו רעד רעביא ועגנור

 רעגנוי רעזדנוא ראפ תוכז א רעבירעד זיא רע
 ריא סאוו — רפסה־םע םעד ןופ הנידמ יד — הנידמ
 רעסייווצ ריא ,הכרבל ונורכז טנעדיזערפ רעטשרע
 ,םייחל לדבי רעימערפ רעטשרע ריא ןוא ל״ז טנעדיזערפ

 70* ,רטנולפ רפס
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 הרות :ץורק רעלעפאט א טימ ושטנעמ־טסייג ןענייז
 ןופ ץורק יד טגארט ןוירוג־ןב דוד .טייקסיורג ןוא
 ייטראפ רעד ןיא טשרעוצ :ראי 50 רעביא ןיוש ״תוכלמ״
 רעטעפש ,תורדתסה רעד ןיא רעטעפש ,ךויצ־ילעופ"
 ףוס םוצ ןוא ,גנוגעוואב־טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןיא
 רעד ןיא געוו סנוירוג־ןב .לארשי תנידמ ןיא —
 םעד וצ ןזייוולייט םעד ןופ ןעגנאגעג ץא טפאשרעריפ
 םנופ ,סאלק םוצ ייטראפ רעד ןופ :ןקידנסאפמוא רעמ
 — ריא ןופ ןוא ,גנוגעוואב רעלאנאיצאנ רעד וצ סאלק

 וצ .לארשי ןיא קלאפ םנופ טפאשרעריפ רעד וצ
 ־רעריפ ןופ ץורק יד טאה ,קילג רעזדנוא וצ ןוא ןייז
 ןופ ןיורק יד טייז א ןיא טקורעגקעווא טשינ טפאש
 טרעטלע רע רעמ סאוו זא ,ךיז טכאד ׳טרעקראפ .הרות
 טרעטיירב רערעמ ץלא ,תוכלמ ןופ ץורק רעד ןיא ךיז
 ־ראפ רעלעוטקעלעטניא ןייז ןופ טיבעג םעד םיוא רע
 טגנערב רע ןוא ,םוידוטש ןייז ןופ ,גנוריסערעטניא
 טשינ רעירפ טאה רע עכלעוו ,ןעמעלבארפ יד ףיורא

 .טייקכעלטנפע רעד ראפ טכארבעג

 רעטסערג רעד סאוו ,לאפוצ ןייק טשינ זיא םע
 ןוא סעדער ןענייז גנופאש רעשירארעטיל ןייז ןופ לייט
 ־עג ייז ןטלאה ןכאנ דלאב ןענייז עכלעוו ,ןטארעפער
 ־יורג א .בתכבש הרות — הפ־לעבש הרות ןופ ,ןראוו
 ןעוועג ןענייז סאוו ,סעדער םנוירוג־ןב ןופ לייט רעס
 ןענייז ,ןראוועג ןטלאהעג ןענייז ייז רעדייא ןבירשעג
 ־ארעטיל א ןופ טשינ ןוא עדער א ןופ טקאט ןטיול
 ןיא זיא טקעפסא ןשירארעטיל ןופ .גנופאש רעשיר
 רעבא ראפרעד ,םגפ רעניילק טשינ א ןאראפ םעד
 ןעמ ןוא טייקכעלקריוו יד רערעמ ייז ןיא טריסלופ
 וצ ,םוקילבופ םעד ןופ םעטא םעד ייז ןיא טריפש

 .טעדנעוועג ןענייז רעטרעוו יד ןכלעוו

* 

 ־גווו א ובאה ןעלקיטרא ןוא סעדער ם׳נוירוג־ןב
 גנורעלקפיוא עכאפנייא ,טייקראלק :הלוגס עראברעד
 ןטלאה ייברעד ןוא ,םענייא ודעי ראפ ךעלגנעגוצ ןוא
 .ךיוה רעלעוטקעלעטניא רעקירעהעג רעד ףיוא ךיז ייז

 ןעוו ייס ,םינינע עכעלגעט־גאט טלדנאהאב רע ןעוו ייס
 א ליטס רעד זיא ,עשיטעראעט א זיא עמעט יד
 םניא טרעדילגעגייא זיא ץאז רעדעי ,רעקידנסילפ
 .טייקידנעטשבלעז ןייז טשינ טרילראפ ןוא ןקידרעירפ

 ןאראפ ןענייז םעדער ןוא ןעלקיטרא ס׳נוירוג־ןב ןיא
 .ןעגנוזאל יוו ןייגנא ןענעק עכלעוו ,ןצאז ךס א רעייז

 טא .ןעמזיראפא ןופ דוסי םעד ךיז ןיא ןגאמראפ ייז
 — :ייז ןופ עכעלטע אד רימ ןביג

 המחלמ רעד ןיא רעדנעלגנע יד ןפלעה ןפראד רימ"
 ןייק ןעוועג טשינ טלאוו סע יוו ךיילג םיצאנ יד טימ

 ־סייוו" םעד ןגעק ןפמעק ןפראד דימ ןוא ;״ךוב־סייוו״
 ."המחלמ ץיק ןעוועג טשינ טלאוו סע יוו ךיילג "ךוב

 רבדמ םיעד הידיווקיל טשינ טעוו הנידמ יד ביוא"
 ."הנידמ יד ןרידיווקיל רבדמ רעד ןעק —

 סאוו ןופרעד פא טשינ טגנעה טפנוקוצ רעזדנוא"
 ןלעונ ןדיי יד םאונ ןופרעד ראנ ,ןגאז ןלעוו םייוג יד

 .ךאט

 עלא יוו ןייז םדוק ףראד קלאפ עשידיי סאד"
 ־לעפ עלא ןופ שדעדנא ןייז לאז רע ידב — רעקלעפ

 ."תוחילש ןייז יירט ןביילב ןוא רעק

 יד טלעטשעגפיוא טאה קלאפ םנופ עיזיוו יד"
 ־קריווראפ טשינכאנ טאה הנידמ יד רעבא — הנידמ

 ."קלאפ םנופ עיזיוו יד טכעל

 ,טניירפ ףיוא ןזאלראפ ליפוצ טשינ ךיז רימאל"

 ןקערש טשינ ךיז ןוא ןבאה־ארומ טשינ רימאל ןוא
 ."םיאנוש ראפ

 טשינ ;סעיזוליא טשינ ןוא גנולפייווצראפ טשינ"
 ."ישיוו טשינ ןוא הדסמ

 רעקידנקערשפא ןא ןייז ל״הצ ףראד ץוח יפלכ"
 ."חוכ דעקידנקיאוראב א — םינפ יפלכ ;חוכ

♦ 

 ־אילביב ם׳נוירוג־ןב טלאהטנא סאוו ךוב םעד ןיא
 רעקיסיילפ סרעוואכאל לאומש ןופ טכורפ יד ,עיפארג
 ייז ,ןטרעוו 3000 םודא טנכייצראפ ןענייז ,טעברא
 ־ארעטיל עצנאג ם׳נוירוג־ןב םיוא טשינ רעבא ןפעש
 ־עג טנכייצראפ טשינ ןענייז םע .שינעטערעג עשיר
 וצ ןבירשעג טאה רע עכלעוו ,ווירב רעטנזדט ןראוו
 רעקלעפ ןופ רעריפ וצ ,סרעביירש וצ ,רעלטפאשנסיוו
 ןופ רעגריב עכעלטנייוועג וצ ןוא ןעגנוגעוואב ןוא
 טימ טעדנעוועג םיא וצ ךיז ןבאה עכלעוו ,הנידמ רעד
 ןלעוו ווירב עקיזאד יד ועוו .ןגארפ ענעדיישראפ
 ־טנא דיז ןוירוג־ןב דוד טעוו ,ןרעוו טכעלטנפעראפ
 ןוא ןעלקיטרא ענייז ןיא יוו ,רעקינייוו טשינ ןקעלפ

 .סעדער

 ,ןעגנופאש ןופ עיראגעטאק א דאנ ןאראפ זיא םע

 זיא ייז ןיא ,רעטקאראכ ןעמינאנא ןא ןגארט עכלעוו
 ־עג רעמ דאנ רשפא ןראוועג טגיילעגניירא רעבא

 ןיימ ךיא .לקיטרא ןא רעדא עדער א ןיא יוו ,קנאד
 ־אזער ווא סעיצאראלקעד ,םעמראפטאלפ יד טימרעד
 רעשיטסינויצ ,תורדתסה ,ייטראפ רעד ןופ םעיצול
 ןוירוג־ןב עכלעוו ,גנוריגער־לארשי ןוא גנוגעוואב
 ןראוועג טכעלטנפעראפ ןענייז ייז ןוא טרילומראפ טאה
 ־םיימ א יוו טנכערראפ טרעוו ןוירוג־ןב דוד .םינאנא
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 טשינ טעמכ זיא םע ןוא ׳ןעגגורילומראפ ןופ רעט
 ןקידלארשי־ץרא ןיא שינעעשעג עקיטכיוו ןייק ןעוועג
 א ןיא קורדסיוא ריא ןענופעג טשינ טאה סאוו ,ןבעל
 רע עכלעוו ,גנורעלקרעד א ןיא רעדא ,עיצולאזער
 ןטלאוו ןטנעמוקאד עקיזאד יד ןעוו .טסאפראפ טאה
 ןעמוקאב רימ ןטלאוו ,ןעמאזוצ ןראוועג ןדנובעגפיונוצ

 .רעדנעב עקיגאוו־רעווש עסיורג

 גונעג ןעבייז קיטסיצילבופ רערעסעב ןופ ראי 50
 ץאלפ ןקידובכב א םנוירוג־ןב ראפ ןעמיטשאב וצ ידכ
 .גנוגעוואב רעלאנאיצאנ דעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 ןטסאמעג טשיג רעבא ןעק קיטסיצילבופ עקיזאד יד
 ־עטיל זיולב ןופ סאמ רעכעלטנייוועג רעד טימ ןרעוו
 ןראי עלא זיא ןוירוג־ןב דוד .גנופאש רעשיראר
 ־עעשעג יד ןופ ןטקנופ־ןעדב עמאס יד ןיא ןענאטשעג
 ־עגנא ןבאה רעטרעוו ענייז .טלעוו רעזדגוא ןיא ןשינ
 טכאמעג" ןבאה ,ןגעוו טנאבעג ןבאה ,עיניל א טנכייצ
 עטסכעה יד ןעוועג רע זיא ןראי עלא ."עטכישעג
 .ןורחא קסופ רעד ןוא גנוגעוואב רעד ראפ ץנאטסניא
 ןוא קיטילאפ ׳עיגאלאעדיא ןופ טיבעג ןפיוא ביוא
 טאט ןיא ףתוש ןייז זיא גנוגעוואב רעד ןופ גנויצרעד
 ןאסלענצכ לרעב ןעוועג ראי 25 ןופ דשמ ןיא טאר ןוא
 ¬בש ירא םעד יוו" טרעראפ ןוירוג־ןב ןכלעוו ,ל״ז
 םעד טכייל סאוו רוד םעד ןופ רערעל רעד ,הרובח
 ־גאט רעד ויא זיא ,"תורוד עקידנעמוק עלא ראפ געוו
 ראפ גייצקרעוועג יד הימש ןיא ,טעברא רעכעלעגעט
 ,קיגעטארטס רעד ןיא ,טייקיטעט רעכעלגעט־גאט רעד

 רעבלעז רעד ןופ ףתוש ןייק טאהעג טשינ רע טאה
 ראב טשינ ,ןעוועג וראי עלא זיא רע .רע יוו עגנאר
 ־דנומ ןוא דעלטפירש) רעגאזטראוו יד ןופ טפיוה רעד

 .רעוט יד תפ טפיוה רעד ךיוא ראנ ,(ףעל

 יוו רעבלעז רעד טשינ םיוועג טנייה זיא ליטס ןייז
 ייב ןענייז ועגנודעדנע יד רעבא ,קירוצ ראי 50 טימ
 ןבאה עכלעוו ,עקיטייצטימ ענייז ייב יוו ערענעלק םיא
 ןיא ןיוש לייוו ,ראפרעד זיא סאד .ןבירשעג גנאלנראי
 עסערפ רעשיאערבעה רעד ןיא טירש עטשרע ענייז
 ־סיוא ,רעטריזילאטסירקסיוא ןא ועוועג ליטס ןייז זיא
 ־נעטש ןופ זיא ליטס ןייז .רעראלק ןוא רעטריסבאליב
 םעד יירט ׳רעקיסילפ א ,רעשיאערבעה־ןייר א ןא קיד

 .ך״נת םעד ןופ םרעדנוזאב טסולפנייאאב ןוא רוקמ

 ־גורפש ןייק ןעוועג טשינ ןענייז םע יוו טקנופ ןוא
 ־יושבא ענייז ןיא טשינ דיוא יוזא ,ליטס ןייז ןיא ןעג
 אזא ייב סרעדנוזאב קידנשאררעביא זיא םאד .ןעגנוא
 ןא קידנעטש ןופ זיא רעכלעוו ,ןוירוג־ןב יוו שטנעמ
 טאוו רענייא יוו ןעמונעגנא ןוא לופטסיירד ,שימאניד

 ."םילכ טכערב"
 ־ןב ןופ גנולקיווטנא ה דאנ טגלאפ םע רעוו
 יד ןיא ןעניפעג וצ ןעניוטש טעוו ,ןעגנוניימ ס׳נוירוג

 ענייז ןיא ךיוא ןוא ,"תודחאה" ןופ ןטפעה עטשרע
 ענייז ,לארשי־ץרא ןיא ןעמוקעג זיא רע רעדייא ׳ווירב
 קעווא טשינ זיא רע עכלעוו ןופ ,ןעגנוניימ עקידרקיע

 .גאט ןקיטנייה ןזיב

 טקיטפעשאב םיא ןבאה םעמעט עלארטנעצ ףניפ
 טפירש ןיא ךס א ייז טלדנאהאב רע .ןא קידנעטש ןופ
 רע טאה עיגרענע ןייז ןופ ךס א ןוא טראוו ןיא ןוא
 יד .ןעגנוזייל ייז ראפ ןעניפעג וצ ידכ טעמדיוועג
 עשידיי ;תולג רעד ןוא לארשי־ץרא :ןענייז סעמעט
 םזילאיצאס ,םזינויצ !קלאפ ןוא םאלק ;טייקינייא
 ןוא םוטנדיי ןופ תוהמ רעד ;עיזיוו עשיחישמ יד ןוא

 .רעקלעפ יד ןשיווצ תוחילש ןייז

* 

 ־שראפ ם׳נוירוג־ןב ןסעגראפ טשינ ךיוא ףראד ןעמ
 יד" רעביא ןעוועג זיא גנושראפ עטשרע ןייז .ןטעברא
 ערעסערג א ."סעילאוו יד ןיא גנוטלאווראפ־טסבלעז
 1918 ראי ןיא טכעלטנפעראב רע טאה טעבראשראפ
 טניירפ ןייז טימ ןעמאחצ ןטאטש־עטקינייראפ יד ןיא
 ףיוא ,ל״ז טנעדיזערפ־לארשי ןטייווצ םעד ,יבצ־ןב .י
 ןוא טייהנעגנאגראפ רעד ןיא לארשי־ץרא" עמעט רעד
 ןבירשעג טאה רוב םעד ןופ לטירד ייווצ ."טראוונגעק
 םע ןעמ טאה רעטעפש ווא שיאערבעה ןיא ןוירוג־ןב

 .שידיי ויא טצעזרעביא

 ןסיוורעד רעטאפ ןייז וצ 1919 ףוס ווירב ןייז ןופ
 טאה רע ןעגנוגנידאב ערעווש עכלעוו ןיא ׳ךיז רימ
 העש 16 לאמטפא ןוא 13 .ךוב םעד רעביא טעבראעג
 ענעדיישראפ ןיא טכארבראפ רע טאה תעל־תעמ ןיא
 ןיא ןאטראפ ןצנאגניא ןעוועג זיא ןוא ןקעטאילביב
 רעד ןיא רע טאה ,טקרעמאב טאה רע יוו .טעברא רעד
 ןיא לארשי־ץרא רעביא רוטארעטיל רעכייר רעצנאג
 ןייא ןייק וענופעג טשינ ןכארפש ענעדיישראפ יד
 טלאוועג טאה רע ןוא ,ךוב קידנסאפמוא ןוא ךעלטנורג

 .זיולב םעד ןליפסיוא

 ןראוועג ןעמונעגפיוא ןייש רעייז זיא ךוב םאד
 — תובהלתה ןוא דיירפ טימ ןוא ,קיטירק רעד ךרוד
 טרעדדעג טשיג גנאל טאה סע .גנוגעוואב רעד ךרוד
 ־אלפיוא עטייווצ א ןענישרעד זיא דנאלסור ןיא ןוא
 ןדירפוצ ןעוועג טשינ זיא ןיילא ןוירוג־ןב רעבא .עג
 טביירש רעטאפ ןייז וצ ווירב םענעי ןיא .ךוב ןייז ןופ
 ,טלעטשעגנדירפוצ טשינ רוב םאד טאה אפוג וימ" :רע
 באה ךיא ןכלעוו וצ ,ךוב םאד טשינ ךאנ זיא םאד לייוו

 ."טבערטשעג

 טלאוו ןוירוג־ןב ןעוו זא ,טשינ קפס ןייק זיא םע
 ןעגנאגרעד רע טלאוו ,טעברא־שראפ יד טצעזעגראפ
 טאהעג וצרעד טאה רע .ןעגנוכיירגרעד עקיטכיוו וצ
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 ,טנאלאט ושיטילאנא וא :ןטפאשנגייא עקיטיונ עלא

 סאוו ליטס ןראלק א ,טייקיסיילפ עבעלטנייוועגרעסיוא
 ־ערב יד בילוצ רעבא .טלאהניא םעד ראברעדנווו טיוב
 וערו ׳המחלמ־טלעוו רעד ךופ ףוס םייב םינינע עקידנענ
 ןופ לרוג רעד ןרעוו ץויישטבא טלאזעג טאה םע
 ןופ לרוג רעד ןסאלשעגנייא — רעדנעל ןוא רעקלעפ
 — דנאלמייה ןטלא ןייז ןופ ווא קלאפ ןשידיי םעד

 ןופ ויז וגאזפא ןליוו ןגעק ןעגנוווצעג ןעוועג רע זיא
 ץבאג /׳אפייס" םעד טנאה ןיא ןעמענ ןוא "ארפס"
 ןוא ;ירבע דודג ןיא ןטארטעגניירא זיא רע :ךאפנייא

 טאה ,לארשי־ץרא ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו
 ראפ ףמאק םניא ןפראוועגניירא ןצנאגניא ךיז רע
 גנוגעוואב־רעטעברא עקיד׳לארשי־ץרא יד ןקינייאראפ
 קילבבא ןיא בושי ןשידיי םעד ןריזינאגרא ראפ ןוא
 טרעדנעעג טאה עכלעוו ,עילאווכדוילע רעיינ רעד ןופ
 ןראוועג רעסערג זיא ראי וצ ראי ןופ .ןעזסיוא ןייז
 ,תוירחא רעד ןופ ןוא טעברא רעד ןופ םענראפ רעד

 ןייז ןוא תוחוכ עטסעב ענייז טביורעגוצ ןבאה עכלעוו
 .טייצ

 םיא ןיא ןראוועג ןגיוושטנא טשינ רעבא זיא םע
 .סעידוטש עשיפאזאליפ וצ ׳גנושראפ וצ גנארד רעד

 לגנאמ בילוצ ןאט טנעקעג טשינ םע טאה רע ביוא ןוא
 ־אזוצ ןיא ןאטעג םע בור־יפ־לע רע טאה ,טייצ ןיא
 ־פיונוצ — ןשינעפרעדאב עקיטכיוו טימ גנאהנעמ
 ־אב עשיפאזאליפ ענייז .קיטסיצילבופ טימ טראפעג
 ־עירא ןענייז ןטעברא־שראפ ערעסעב ןוא ןעגנוטכארט
 ןבאה םאוו ,ןכאז "עקידעכאוו" ייר א ןיא טסאפעג
 רעד טימ ,בושי םעד טימ ,גנוגעוואב רעד טימ ןאט וצ
 א ,בגא־ךרד יוו ,ןעמוקאב רימ ןבאה טא .הנידמ
 םנאטאלפ ןיא טפאשטכענק יד" גנושראפ עקיד׳תיצמת
 ףיוא רעלטפאשנסיוו טימ שיוטסיוא־ווירב א ;"ןטפירש
 ךס א ךיז רע טיג סנטצעל ןוא ׳ןגארפ עשיפאזאליפ

 .םוטנדיי ןופ תוהמ םעד ןשראפ טימ פא

 רעד ןופ טרינאיסימעד קילייווטייצ טאה רע ןעוו
 ךב טאה ,רקוב־הדש ןיא טצעזאב ךיז ןוא גנוריגער
 ,רעכיב ,טעברא — ןכאז יירד״ :טקעדטנא ןוירוג

 םעד ןיגיוצעגוצ ןא קידנעטש ןופ ןבאה — הביבס א
 טאה טייצ ערעגנעל א רעבא ,תורוש יד ןופ רעביירש
 ךאי םעד בילוצ ןקידירפאב טנעקעג טשינ ייז רע
 ־טפאשלעזעג בילוצ ןוא הנידמ רעד טימ ןריפנא ןופ
 עטייווצ יד זא ,ןגאז םיוועג ןעק ןעמ ."םיגינע עכעל
 זיא — טראוו םנופ ןיז ןרעטיירב ויא רעכיב — ךאז

 (ןוירוג־ןב — ןירג דוד :טכער ןופ רעטייווצ טציז) קסנאלפ ןיא ״ןויצ ילעופ״ ןופ םירבח עפורג א
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 םעד טמענראפ ראנ ,ייר רעד ןיא עטצעל יד טשיג
 .ןבעל ןייז ןופ ןטימ עמאס

 ןעוו ןטייצ ןאראפ .ךס א טביירש ןוירוג־ןב דוד
 ךאנ טגלאפ םאוו רעד .ראבטכורפ סרעדנוזאב זיא רע
 טשינ ךיז טרעדנווו ׳ןטפירש עכעלטנפעראפ ענייז
 ןעייטש םאוו יד ? ץלא סאד רע טוט ןעוו :לאמנייא
 ווירב ךס א רעייז טביירש רע זא ,ןסייוו טנעאנ םיא
 א .הנידמ רעד ןופ ןטייהנגעלעגנא ןיא ראנ טשינ ןוא
 .טרעוו ןשירארעטיל א ןבאה ייז ןופ לייט רעקיטנעק
 .ןיילא טביירש ןוא ןריטקיד וצ גהונ טשינ ךיז זיא רע
 א רעביא רע טביירש דיירפ רערעדנוזאב טימ
 ־ירעד ןוא .עמעט רעשיטילאפ טשינ ןוא רעשיטעראעט
 יוו טשינ ןוא רענעייל א יוו טפא רע טריגאער רעב
 הבשחמ ןוא טסייג ןופ םינינע ףיוא — ׳רעימערפ א

 .קיטילאפ ןופ טייוו ןענייז עכלעוו ,םינינע ףיוא —

 ־ןב ראפ טנעמאמ רעשיטסירעטקאראכ א זיא טא
 ־טנעעג רע טאה 1956 רעבמעוואנ ןטימ ןיא :ןוירוג
 ־וצ ןיא תסנכ ןיא עיצאלעפרעטניא ןא ףיוא טרעפ
 טאה רע עכלעוו ,גנורעלקרעד רעד טימ גנאהנעמאז
 רעד ןגעוו רעואהנזייא טנעדיזערפ םעד ןבעגעגפא
 ןיא .יניס ןופ ןעיצקירוצ ךיז לארשי ןופ טייקטיירג
 ־ארקאס ןופ ןסעומש טריטיצ רע טאה רעפטנע ןייז

 םיא טאה רעדאב ר״ד טאטופעד־תסנכ רעד .ןסעט
 ־גא טאה עזאניפש" :ףורנשיווצ א טימ ןסירעגרעביא

 טרעהעג טוג טשינ טאה ןוירוג־ןב ."טכארטעג שרעד
 ־יילעג רעטעפש טאה רע ןעוו רעבא ,ףורנשיווצ םעד
 ןרעדאב טקישעג ךיילג רע טאה ,עמארגאנעטס יד טנע
 זיא םע זא ,ןזיוועגפיוא טאה רע ןכלעוו ןיא ׳ווירב א
 .ץאזאניפש חא וסעטארקאס ןשיווצ הריתס ןייק אטשינ

 ,טרעפטנעעג רעדיוו דע טאה רעפטנע םרעדאב ףיוא
 ־עווש רעד ןופ געט יד ןיא ןעוועג זיא ץלא םאד ןוא
 ,עיצקא־יניס רעד דאנ עינאפמאק רעשיטילאפ רער
 ,טנייש םע יוו .טקיטפעשאב קראטש םיא טאה עכלעוו
 טלייטעגנייא טשינ ןבעל םאד ןענוירוג־ןב ייב זיא
 ןענייז םיא ראפ ןוא ןצנאטסניא ערעדנוזאב ןיא
 טשינ ,קיטכיוו עיפאזאליפ ןוא קנאדעג ןופ םינינע
 ןגלאפ םאוו יד ראפ .םינינע עשיטילאפ יוו רעקינייוו
 ווו ,ןסילשאב וצ ןייז דעווש טעוו ןענוירוג־ןב ךאנ
 ןופ ןיורק רעד ןיא :ערעסערג א עיציבמא ןייז זיא

 .הרות ןופ ןיורק ר עד ןיא רעדא ,תוכלמ
 ־םיורא ובאה עכלעוו ׳הנידמ רעד ןופ רעגריב יד
 ־לאטש ,תוכלמ ןופ ןיורק יד פאק ןייז ףיוא ןאטעג
 יבגל ,הרות ןופ ןיורק רעטייווצ ןייז טימ ךרא ןריצ
 םהיתורטעו" רעד ןראוועג םיוקמ זיא םע רעכלעוו
 תוכירא ףיוא ללפתמ ןענייז ייז ןוא — ״םהישארב
 ,ןטשרע ןפיוא שינעטערעג רעכייר א ףיוא ןוא םימי

 .טיבעג ןטייווצ ןפיוא יוו



 םיובנירג קחצי

 עקט8קאל8ק

 ךוב םעניא ,רעטאפ ןיימ ןגעוו תונורכז יד ןיא
 ךיא באה ("רוד ןיימ ןופ" :שידיי ןיא) ׳דודה ינפ"
 קצנילפ ןיא טעברא־רוטלוק ןייז ןגעוו טלייצרעד
 ,"הישותלו המכחל" טפאשלעזעג רעד ןגעוו ,(קסנאלפ)

 טפאשלעזעג עקיזאד יד .טעדנירגעג טאה רע עכלעוו
 טכער עלופ יד טאה סאוו ,רדח א ןטלאהעגסיוא טאה
 םירדח עקידרעטעפש יד ןופ רעייגראפ םלא ןטליג וצ
 .קודקד ןוא ך״נת טנרעלעג טראד טאה ןעמ .םינקותמ

 ןוא ןפוא ןשיווטיל ןטיול טנרעלעג ןעמ טאה ארמג
 םלא .הטיש רעשיטסילופלפ רעשיליופ רעד טיול טשינ
 רעקלאוווס ןופ טכארבעגפארא רעטאפ ןיימ טאה רערעל
 ,יקסוואפיליפ םייח ׳ר יוליע רעוואקירטעיפ םעד טנגעג

 טמשעג יכדרמ ׳ר ןדייז ןיימ טימ ןעמאזוצ טאה םאוו
 ץפרעש תליהק ךוב םעניא .טנגעג רעצנאג רעד ןיא
 ¬לפנ םייוליע" םלא טנאמרעד עדייב ייז ןרעוו (ספעש)

 ־פארא טאה רעטאפ ןיימ םאווראפ ,טרעלקרעד סאד ."םיא
 ־עג טאה רעכלעוו ,ןעמייח ד קסנאלפ ןייק טכארבעג

 .וואפיליפ ןיא תונבר טעווארפ
 טעדנירגעג ריוא טאה טפאשלעזעג עטנאמרעד יד
 םירפס ןענופעג ךיז ןבאה םע רעכלעוו ןיא ,קעטאילביב א
 ,הפוקת רעשידרפס רעד ןיא ןפאזאליפ עשידיי יד ןופ

 רענליוו ןוא רענילרעב רעד ןופ רעביב־הלכשה דיוא יוו
 טמיראב ןעוועג זיא עיצוטיטסניא עקיזאר יד .הפוקת
 ־אלאק" םלא קסנאלפ ןופ ןצענערג יד רעביא טייוו

 ."עקטאק

 םאד טרעהעג טייהדניק ןיימ ןיא באה ךיא ןעוו
 ןעמונעגנא םע ךיא באה ,טראוו עשילרעטסוא עקיזאד
 טגערפעג טשינ וליפא באה ךיא ןוא ןעמאנ ןימ אזא ראפ
 ןעוו ,רעטעפש ליפ .טמאטש םע ןענאוונופ רעטאפ ןיימ
 ראלק רימ זיא ,טבעלעג טשינ ןיוש טאה רעטאפ ןיימ
 ןימ אזא זיא עקטאקאלאק טראוו סאד זא ,ןראוועג
 ־אב עקידנקידיילאב ןייק טשינ טאה סאוו ,ןעמאנוצ

 .גנוטייד

 ןב יכדרמ ׳ר בר רעספעש םעד ןגעוו רמאמ רעד
 גנוטיידאב יד ןרעלקפיוא טפלעה םיובנירג ןהכה עשוהי
 ףמאק םענופ לטיפאק א ריוא טימרעד ןוא טראוו םענופ

 ףלעה רעטשרע רעד ןיא םידגנתמ ןוא םידיסח ןשיווצ
 .טרעדנוהראי ןט19 ןופ

* 

 ןעמונעגפיוא 1841 ראי ןיא זיא םיובנירג יכדרמ ׳ר
 רעירפ קידנעייז ,(ספעש) ץפרעש ןיא בר םלא ןראוועג
 טפדורעג ןוא דגנתמ א ןעוועג זיא רע .טאטשיינ ןיא בר
 ןעמונעגנייא ןבאה עכלעוו ,םידיסח יד ךרוד ןראוועג
 וצ ןראפעג טשינ זיא סאוו ,בר א .ןליופ ץנאג טעמכ
 ,הליהק א ןיא ןטלאה טנעקעג םיוק ךיז טאה ,קידצ ןייק

 .טייהרעמ א ןעוועג ןענעז םידיסח יד רעכלעוו ןיא

 ןטלאהסיוא טנעקעג טשינ טאה םיובנירג יכדרמ ד
 ןוא םידיסח יד ןופ ןטילעג טאה רע עכלעוו ,תורצ יד
 ־עבייל ׳ר ,דימלת םענעזעוועג ןייז וצ ןדנאוועג דיז טאה
 .בר רענזיופ םעד ,רעגייא אביקע ׳ר ןופ לקינייא ןא ,על

 ןיא דמלמ םלא ןראוועג ןעמונעגפיוא זיא יכדרמ ׳ר
 וצ ידכ ,ןוז םרעגייא אביקע ׳ר ,המלש ׳ר ןופ זיוה
 סאד .העפשה רעשידיסח רעד ןופ רעדניק יד ןטיהראפ
 טאה ןעלעבייל .ןעגנולעג טשינ אקוד ןיכדרמ ׳ר זיא
 רעקצאק םוצ ןוא ןילבול ןופ הזוח םעד וצ ןגיוצעג
 ןוא רערעל ןייז ןסעגראפ טשינ רעבא טאה רע .ןיבר
 ,ןילבול ןופ יבר םלא ןראוועג "טניורקעג" זיא רע ןעוו
 דיילג דיז עלעבייל ׳ר טאה ,הזוח םענופ טרא ןפיוא
 ־פיוא עקאט טאה םאוו ,ןיבר רעקצאק םוצ ןדנאוועג
 ןרעהפיוא ןלאז ייז ,םידיסח רעצפרעש יד טרעדאפעג
 יד ןשיווצ םולש ןראוועג זיא םע .ןיכדרמ ׳ר ןפדור וצ

 .םידדצ עדייב

 ןיא תונבר טעווארפעג יכדרמ ׳ר טאה ראי ןצכא
 רעטעפש .טבילאב רעייז ןעוועג טראד זיא ןוא ץפרעש
 השמ ׳ר םעדייא ןייז בר םלא ןראוועג ןעמונעגפיוא זיא
 טריפמוירט רעדיוו ןבאה םידיסח יד רעבא .לאגעס ףסוי
 ׳ר הליהק רעצנאג רעד ןופ בר םלא ןעמונעגפיוא ןוא
 ןבילבעג זיא לאגעס ףסוי השמ 'ר .ןימארושז ןופ ן׳הילדג

 .עקטאקאלאק ןיא בר
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 יד ןראוועג לטב ןענעז הפוקת רעקיזאד רעד ןיא
 עמאנאטיוא עסיוועג טאהעג דאנ ןבאה םאוו ,תוליהק
 רזא רעד ןראוועג ןפאשעג זיא טרא רעייז ףיוא ,טכער
 יד טאהעג טאה סאוו ,"יצינשזאב רוזאד" רענעפורעג
 יד ןופ עיציזאפ יד .תוליפת יתב יד רעביא החגשה
 םעד בלאהרעסיוא .ראלק ןעוועג טשינ ללכב זיא םינבר
 ־ניא ערעדנוזאב א ןראוועג ןפאשעג זיא ןליופ תוכלמ
 טסייה סאד /,בר םענאיזאק" םענעפורעג יוזא ןופ ץנאטס
 ־ראפ םלא טנעקרענא טאה גנוריגער יד ןכלעוו ,בר א
 ןופ רעכיב יד טריפעג טאה רע .ןדיי יד ןופ רעייטש
 ןבעג וצ טכער יד טאהעג ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד
 ־אפעג גנוריגער יד טאה בר אזא ןופ .ןישודיקו־הפוח
 ,םינבר עתמא יד .גנודליב עלעטימ סנטסקינייוו טרעד

 ־ולמ וייק ץא ,"םינבר ענוואכוד" ןסייהעג ןבאה סאוו
 טנעקרענא זיולב ןענעז ,טאהעג טשינ טכער עשיהכ
 ענאיזאק" ןיא ןבאה עכלעוו ,ןדיי יד ךרוד ןראוועג
 ןענעז עכלעוו ,עטמאאב סגנוריגער זיולב ןעזעג "םינבר

 .ןראוועג ןעגנוווצעגפיוא ייז ףיוא

 "ענאיזאק" ןייק ןעמ טאה ןליופ ךיירגינעק ןיא
 יד ןבילבעג ןענעז םינבר יד .טמיטשאב טשינ םינבר
 ־עג טאה מוריגער יד עכלעוו ,רעייטשראפ עזעיגילער
 רעייז טיול טנכערעג ייז טימ ךיז טאה יז .טעדלוד
 ־יצאב רעד טיול ןוא גנורעקלעפאב רעד ףיוא סולפנייא
 םעד דאנ טשרע .ייז וצ "יצינשזוב רוזאד" םענופ גנוא
 עשיסור יד ןעוו ,1863 ןופ דנאטשפיוא םענעגנולעג טשינ
 םגנוריגער עלא ןיא עקידנשרעה יד ןראוועג זיא ךארפש
 ־אפעגפיוא םינבר יד ןענעז ,ןליופ ןיא סעיצוטיטסניא
 ןיא ןעמאזקע ןסיוועג א ןכאמוצכרוד ןראוועג טרעד
 ־רענא לעיציפא ןרעוו וצ ידכ ,ךארפש רעשיסור רעד
 סרעדנוזאב ,םידגנתמ יד .גנוריגער רעד ךרוד טנעק
 ןבאה ,םיליכשמ יד וצ טנעאנ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,יד

 .ןוטעג עקאט סאד

 רעבא ,טריטסיזקע טשינ לעיציפא טאה הליהק יד
 דיז טאה יצינשזוב רוזאד רעד .ןבילבעג זיא ןעמאנ רעד
 ןעמאנ רעד זיולב ןבילבעג זיא םע .טעגריבעגנייא טשינ

 .הליהק יד ןופ רעריפגא עטלייוועג יד ראפ "ראזאד"

 םעד ןגארטעג טאה הליהק עלעיצפא טשינ יד
 רעד טאה ןושל־סקלאפ םעניא .הנטק הליהק ןעמאנ
 ןופ ןעמ טאה ,לעיצפא־וצ ןעגנולקעג ןעמאנ רעקיזאד
 — ץפרעש ןיא .טראוו ןייא טכאמעג רעטרעוו עדייב יד

 םעד ןעמוקאבוצ קסנאלפ ןיא טאה םאוו ,"טאקאלאק"
 ,ןזיוואב ןעמ טאה טימרעד .עקטאקאלאק ,"עק" ףוס
 וצ דובכ ןרעדנוזאב ןייק טימ טשינ ךיז טיצאב ןעמ זא
 ,ראפרעד עקאט רשפא ,עיצוטיטסניא רעקיזאד רעד

 טאה רעטאפ ןיימ .בר ןייק טאהעג טשינ טאה יז לייוו
 םש א טאהעג טאה רע םגה ,בר ןייז טלאוומג טשינ

 .םכח דימלת ןסיורג א ןופ

 ־גייא רעבא .דמלמ םלא ןביוהעגנא טאה יכדרמ ׳ר
 ,לקינייא ןייז טרעהראפ טאה רעגייא אביקע ,ר ןעוו ,לאמ
 ןוא הטיש רעד ןופ ןראוועג לעפתנ רע זיא ,ןעלעבייל
 םאוו ,םעומש ןטיירב א טריפראפ דמלמ ןטימ טאה רע
 עקאט טאה רע .םשור םעד טרעסערגראפ ךאנ טאה
 ןוא ,בר א ןרבמו ףראד רע זא ,ןיכדרמ ׳ר וצ טגאזעג
 .הארוה־רתיה ןבעגעג טרא ןפיוא דלאב םיא טאה רע

 ןעמונעגפיוא זיא יכדרמ ׳ר ןוא טקריוועג טאה םאד
 טאטשיינ ןיא ךאנרעד ,קסלעשאנ ןיא בר םלא ןראוועג
 טפדורעג רע זיא םוטעמוא .ץפרעש ןיא ףוס םוצ ןוא
 יד ןעמוקעג זיא םע זיב ,םידיסח יד ךרוד ןראוועג
 זיא רע ןעוו ,ןעלעבייל ׳ר ןופ ץנעוורעטניא עטנאמרעד

 .יבר רענילבול ןראוועג

 ,ר םעדייא ןייז ןפלאהעג טשינ רעבא טאה םאד
 ןופ זיולב בר ןבילבעג זיא רעכלעוו ,לאגעס ףסוי השמ
 רעשיליכשמ־שידגנתמ רעד ןופ טסייה סאד ,טאקאלאק
 יד ןטלאהוצסיוא ןעוועג בייחתמ ךיז טאה עכלעוו ,הדע

 .רעדניק ייווצ עריא טימ ןיכדרמ ׳ר ןופ הנמלא

 ,פאק םעד ןביוהעגפיוא רעדיוו ןבאה םידיסח יד

 ןימארושז ןופ הילדג ,ר ,בר רעייז ןעמונעגפיוא ןבאה
 זיא ןכיגניא .תקולחמ א ןביוהעגנא ךיז טאה םע ןוא
 ףוס וזיב ןטלאהעגנא טאה םאוו ,םולש א ןטערטעגנייא
 טאה עשוהי ׳ר ןוז ןייז רעבא .ןבעל ס׳פסוי השמ ׳ר ןופ
 ־לאפראפ עטיינאב יד ןטלאהסיוא טנעקעג טשינ ןיוש
 ןייק קעווא 1884 ראי ןיא זיא ןוא םידיסח יד ןופ ןעגנוג

 .עקירעמא

* 

 יד טאה ,רעירפ ךאנ רשפא ,ןראי רעקיצכא יד ןיא
 ןעוו .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא הנטק הליהק רעצפרעש
 עקטאקאלאק רעקצנילפ יד ןראוועג טרעדנירגעג זיא
 ,רעביא טיג סבה הכרב י ןעגנאגעגרעטנוא יז זיא ןעוו ןוא
 ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןראוועג טעדנירגעג זיא יז זא
 זיא םאוו ןוא רעדנירג יד ןעוועג ןענעז רעוו .יראכוק
 יז .ראלק ףיוא טשינ יז טסייוו ,וטפיוא רעייז ןעוועג
 תוכאלמ־ילעב ןופ ןלעזעג יד טאה ןעמ זא ,טביירש
 טשינ םע טסייה זיא .שיאערבעה ןוא ך״נת טנרעלעג
 עשז־םאווראפ ? קעטאילביב ןוא רדח ,הרבח ןייק ןעוועג
 ןפורעג וטפיוא םענעדיישאב ןקיזאד םעד ןעמ טאה

 ? הנטק הליהק ,עקטאקאלאק

 ףליה רעד טימ תורעשה ןעיוב רעדיוו ןעמ זומ אד
 .ןליופ ןיא ודיי יד ןופ עטכישעג רעד ןופ

 טריפעגנייא ןליופ ןיא זיא האי רעקיצרעפ יד ןיא
 ־ראפ זיא טסניד ץפ טייצ יד .טסניד־רעטילימ ןראוועג
 ןבאה סאוו ,ןדיי .ראי 10 ףיוא 25 ןופ ןראוועג טרענעלק
 עשידיי ןופ רעטיג יד ןיא ןטסינאלאק םלא ןדלאמעג דיז
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 ־טפאשדנאל ןראוועג טעדנירגעג ןענעז םע ווו ,םיצירפ
 ־רעטילימ ןופ ןראוועג טיירפאב ןענעז םעינאלאק עכעל
 וצ טרעהעג טאה טאוו ,קצנילפ ייב ,יראכוק .טסניד
 וסייוו רימ .עינאלאק אזא ןעוועג זיא ,רענזאפ ןמלז
 טקאפ ר עד .הבישי א ןעוועג זיא יראכוק ןיא זא ,ךיוא
 רעכיב יד ןיא ןראוועג ןבירשראפ זיא רעטאפ ןיימ זא
 א .ה .ד ,"ןינאיטסערק" םלא םיבשות רעקצנילפ ץפ
 טסינאלאק א ןעוועג זיא רע זא ,טזייוואב ,טריוודנאל
 .הבישי רעד ןיא דימלת א ךיוא רשפא ץא יראכוק ץא

 ןיא בר םלא ןראוועג ןעמונעגפיוא זיא יכדרמ ׳ר ןעוו
 טאה רע .ראי 17 ןעוועג טלא רעטאפ ןיימ זיא ,ץפרעש
 םוצ ןפורעג טאה ןעמ עכלעוו ,יד וצ טרעהעג רעבירעד
 ,טסניד ןופ דיז ןעיירפאב וצ ידכ זא ,ראלק .רעטילימ

 ־גאלאק רעשידיי רעד ץא טסינאלאק א ןראוועג רע זיא
 .יראכוק עי

 סיכדרמ ׳ר ייב דאנ ,רעבא ןראי רעקיצפופ יד ויא
 םעדלאג םהרבא ׳ר טימ טאהעג הנותח רע טאה ,ןבעל
 טעדנירגעג ץא קצנילפ ןיא ךיז טצעזאב ,רעטסעווש

 .עקטאקאלאק יד

 רעק־60 יד ןופ ףוס םייב ,דנאטשפיוא ןטייווצ ןבאנ
 *אלאק יד .עשראוו ןיא טניווועג רעטאפ ןיימ טאה ןראי

 ןייז .טריטסיזקע טשינ ויוש דעלניישראוו טאה עקטאק
 ץא טאה רע ץא טבעלעג טשינ ויוש טאה יורפ עטשרע
 ־צלאז האל הנמלא רעד טימ טאהעג הנותח טייצ רענעי
 טרעהעג ץא ןילבול ןופ טמאטשעג טאה סאוו ,ןייטש
 ראי ץפ ףוס טשרע .הזוח רענילבול ןופ החפשמ רעד וצ
 .קצנילפ ןייק קירוצ רעבירא החפשמ עצנאג יד זיא 79

 ןיוש עקטאקאלאק יד זיא ןראי רעקיצכא יד ןיא
 טסווועג ןבאה עקינייוו דאנ ןוא עדנעגעל א ןראוועג

 .טראוו ןשילרעטסיוא םעד ןופ גנוטיידאב יד

 קסנאלפ ןיא סאג עשראוו



 ןמש .נ

 ןאזלכימ לאקזחי יבצ ברה
 בר רעקסנאלפ א ןופ עיפארגאיב

1 

 טייקכעלנעזרעפ עשינבר עסיורג

 רעד יוזא יוו ןוא וערו יונעג טשינ טסייוו ןעמ
 ןאזלכימ לאקזחי יבצ ברה ,בר רעקסנאלפ רעטמיראב
 גירק ןופ ןראי עטשרע יד ןיא .ןעמוקעגמוא זיא ל״ז
 .טאהעג טשינ תועידי םוש ןייק םיא ןופ רימ ןבאה
 ןיא ןבילבעג זיא רע זא ,טסווועג זיולב ןבאה רימ
 םעד ןעזוצ רעטלע רעד ףיוא ףראד רע ןוא עשראוו
 ןוא עטקינייפראפ ןענאילימ יד ןופ לרוג ןעמאזיורג

 .ןדיי עטעדראמרעד
 זיא הריטפ ןייז ןופ גנולייטטימ עקירעיורט יד
 ןסיורג םעד ןגעוו העידי דעד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגנא
 ברע ,סעדראה־יצאנ יד וגעק עשראוו ויא דנאטשפיוא
 המישר רעד ןיא .(1943 לירפא ןט־19) ג״שת חספ
 ,עשראוו ןיא ענעמוקעגמוא ,םישודק םינבר יד ןופ
 ,ןאזלכימ ןעמאנ רעד ןראוועג טנאמרעד ךיוא זיא

 .ץלא םאד ןוא

 ןעזעגוצ טאה ,לארשי־בהוא רעסיורג רעד ,רע
 ןופ םוקמוא ןופ דליב עמאזיורג ןוא עקיד׳ארומ םאד
 לארשי־תיב רעטקיטסעפאב ןוא רעקראטש לאמא רעד
 עשיזיפ יד ןעזעגוצ טאה ,קידצ רעד ,רע .ןליופ ןיא
 *קערש יד .ןליופ ןיא ןדיי ןופ ןדייל עשילאראמ ןוא
 .ןטייקשילאיטסעב ןוא ןטייקלאטורב עשטייד עכעל
 רעכיז רע טאה ,תודיסח ןוא הרות ,ןיביולג טימ לופ
 גנונעכער ןופ גאט רעד טעוו ןעמוק זא ,טביולגעג
 ןא טעוו קלאפ עשידיי םאד זא ןוא ,גנונעכערפא ןוא
 רעקלעפ עיירפ עלא ןשיווצ ועניפעג םידו א ןוא טרא
 טשינ גאט םעד רעבא טאה רע .טלעוו רעד ןופ

 !טבעלרעד

 ןטסאמראפ ריז טאה אנוש רעד יוו ,ןעזעג טאה רע
 ריוא ראנ ׳ףוג ןשידיי םעד זיולב טשינ ןכאמ וצ בורח
 זיא׳ס םאוו ,םאד ןכאמ וצ בורח ׳טסייג ןשידיי םעד
 ךיוא רעבא טאה רע .תורוד ראפ ןראוועג טיובעג
 ץלאטש טימ ןגארט רעטכעט ןוא ןיז ערעייט יוו ,ןעזעג

 ןאזלכימ לאקזחי יבצ ברה

 יוו ןפמעק ,רעטנוא טשינ ריז ןביג ,עטאל עלעג יד
 ,קיטומ .קלאפ רעייז ןופ דובכ ןראפ םישודק־םירובג
 ןריפ ןוא תורצוא עקיטסייג יד ייז ןטיה קידתונשקע
 טכאנ־חספ רעד ןיא .ד תמחלמ יד ,הוצמדדמחלמ יד
 ,טרעהרעד טאה׳מ דעוו .ןעוועג סע זיא ג״שת ראי ןופ

 םעד טרעפטנעעגפא טאה אטעג רעוועשראוו יד יוו
 רעד ןיא אטעג רעד ןופ טכאלש יד .אנוש ןשילאיטטעב
 לטיפאק עטסקילייה םאד זיא 1943 ןופ ״םירומש ליל״
 טכאלש יד .תולג ןופ עטכישעג רעקיטולב רעזדנוא ןיא
 ךיילגראפ א זיולב טאה געט קיצרעפ ןוא ייווצ ןופ
 ערעדנא ןוא אבכוכ־רב רעייבכמ יד ןופ ןפמאק יד טימ
 *לארשי ץרא ןקילייה ןפיוא ןדיי ןופ ןטייקשידלעה
 רע זיא ,ןעז רעטייוו ןלעוו רימ יוו) .ןדאב ןקיד

 71* קסנולפ רפס
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 ־רעד טשינ ןיוש ,ראי ןט־1942 ויא ךאנ ןעמוקעגמוא
 .(דנאטשפיוא־אטעג רעוועשראוו םעד טבעל

 ־ראירטאפ רעד טא יוו ,ראפ רימ לעטש ךיא ןוא
 טנעמאמ םענעי ןיא טאה ל״ז ןאזלכימ בר רעלאכ
 ויוש ןענייז׳ס זא ׳טסווועג טאה רע ןעוו ,טליפעג ךיז
 רעכיז טאה רע .ןבעל ןייז ןופ םעגר עטצעל יד
 ןסיורג ןופ םוקמוא םענעי ןגיוא ענייז ראפ ןעזעג
 ־ביל יד ןופ רעגייא ,ףסוי וב אביקע יבר דלעה־אנת
 ענייז ויא ןוא ,קלאפ ושידיי ויא ןטלאטשעג עטסקיט
 דכוא עסיורג ענעי ןעגנולקעג םיוועג ןבאה ןרעיוא

 :רעטרעוו עכילברעטש

 וישכעו ,ךשפנ לכב םייקל רעטצמ יתייה ימי לכ
 ?ונמייקא אל ידיל אבש

 ןוא עכייר םאד ןראוועג טקידנעראפ זיא םע
 עטסטנאסערעטניא יד ןופ םענייא ןופ ןבעל עשירעפעש

 ,1939 ראפ ןופ ןליופ ויא ןטייקכעלנעזרעפ עשינבר

 קיטש א טרעפרעקראפ ךיז ןיא טאה סאוו ,ןבעל א
 ןשיסקאדאטרא ויא יימ ,ןליופ ןיא עטכישעג עשידיי
 ןוא ןכעלטפאשלעזעג־שידיי םעניימעגלא ויא ייס ןוא

 .ןבעל ןזעיגילער

 ןגיוצעג סוחי ןייז טאה ואזלכימ לאקזחי יבצ ברה
 ןעוועג זיא רע •תוחפשמ עשיאייבר עטסערג יד ןופ
 ־הדגא ןוא תודיסח ןופ ,םירפסדדכלה ןופ רבחמ רעד
 ־תודיסח ןופ תורצוא טלמאזעג וליפא ווא ,רוטארעטיל
 ־כעלנעזרעפ עשיטארקאטסירא עשינבר א .ראלקלאפ
 א ,שטנעמ רעטזאלעגוצ א ,"תוירבל חונ" א .טייק
 ־הרות ראפ יאנק א .רעוט ווא רעשראפ ,רעביירש
 ,טפירש ןוא טראוו ןייז טצונעג רע טאה ,טייקשידיי

 ־אטרא ,טייקשידיי ראפ ןסיוו ווא ועפ עפראש ןייז
 — ןדיי עכעלרע ןופ רעצרעה ץדניצנא ידכ ,עיסקאד

 ןוא גנוטכיר וייק וצ •לעיציפא טרעהעג טשינ ךאד
 ־ביר ערעדנא וצ ץנארעלאט ןזיוועגסיורא לאמטפא
 ןוא טנאמעג טאה רע .ןבעל ןשידיי ןיא ועגנוט
 ־אמא יוו ,תידרח תודהי ,טייקמורפ עתמא טרעדאפעג
 יוזא ץלא ווא ,ןענאטשראפ םע ובאה םינבר עקיל
 ,םענייק קידנקידיילאב טשינ ,טושפ יוזא ,קיד׳תומימת

 טאהעג טנייפ טאה רע .םענייק ףיוא קידנלאפנא טשינ
 ךאד ווא ,הללק א זיא םאד זא ,ןטלאהעג ,הלכשה יד
 לייט א טימ ךיז טצונאב וליפא ווא יז טנעקרענא
 יד ןופ ענייא ,קעטאילביב ןייז ןיא .םירפס־הלכשה
 ןענופעג דיז ןבאה ,ןליופ ויא ןקעטאילביב עטסכייר
 ךעלכיבדדשעמ סנפיוה ,םירפס ענעטלעז ןוא ערעייט
 רע .םירפס הלכשה עקיטכיוו רעיש א וא ריוא ןוא
 תשודק טימ ,שטנעמ רעקיד׳תמא רעד ועוועג זיא
 עביל. טימ ווא הבשחמ רעד ויא הרהט ןוא ןצראה ויא

 .קלאפ רעזדנוא וצ
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 ןראוועג ןריובעג זיא ןאזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר ברה
 ־עטש ןיא ׳ג״כרת ראי ןיא ,טבש ויא גאט ןטניינ םעד
 רעד וופ טייצ ויא ,טנגעג רענילבול ,יירוגליב לט
 .(דנאטשפיוא רעטירד רעד) "עינאטסוואפ" רעשיליופ

 הנח רעטומ ןייז יוו ,םייח םהרבא ׳ר רעטאפ ןייז
 ןיא סוחי ןשידיי ןכייר ןופ ועוועג עדייב ןענייז אלעב
 עטסעב יד ןטלאהעג ווז רעייז ראפ ןבאה ווא וליופ
 ןראוועג ןגיוצרעד רע זיא ,ךעלנייוועג יוו .םידמלמ
 ךעד ןיא הביבס עזעיגילער־שידיסח גנערטש א ויא
 טכאקעג טאה םאוו גנורעקלעפאב רעשידיי רעטכידעג
 םאוו ,ןבעל שידיי קיטראנגייא ןא טימ טזיורבעג ןוא
 גנולקיווטנא רעקיטסייג רעד ףיוא ןעוועג עיפשמ טאה
 ןיא ןפורעג םיא טאה ןעמ יוו ,יוליע וגנוי םעד ןופ
 ־רעביא ויהא ךיז ןבאה ןרעטלע ענייז ןעוו ,וואקרטעיפ

 .ןגיוצעג

 .דניק טרעטיצעגפא ןוא ביל א רעייז ןעוועג זיא רע

 חתפ" עיפארגאיבאטיוא ןייז ויא טלייצרעד רע יוו
 ןעוו ׳ןראוועג טעוועטארעג סנ־יפ־לע רע זיא ,"תיבה
 עשיליופ ןוא םישדח עקינייא ועוועג טלא זיא רע
 טאה יז ןעוו ,רעטומ ןייז ףיוא ןסאשעג ןבאה ןלעבער

 .טנאה ריא ףיוא וטלאהעג םיא

 לטעטש ןיא ןראוועג ןתח א רע זיא ט״לרת ראי ויא
 טאהעג הנותח מ״רת בא־םחנמ א״כ ויא ןוא ,וואדאלאוו
 ןוא ינרעזעי ףראד ויא לירעס אדניה עניזוק ןייז טימ
 ,ןעוועג זיא רעגייטש דעד יוו ,ןסעגעג האי לאצ א

 קנארק רע זיא הנותח רעד דאנ .דעווש םייב טסעק
 ,ףראשדרעווש ליבעט דוד ׳ר רעווש רעד .ןראוועג

 עטסעב יד ןיא טקישעג םיא טאה ,רעדורב סרעטומ ןייז
 ןיא .ןלאהרעד וצ ךיז רעלענש סאוו ידכ רעטרערוק
 רעווש ,תיב־ינב ןייז ךיז טאה טייצ רעד ןופ ךשמ
 וואשאמאט וייק רעירפ ןגיוצעגרעביא ׳עילימאפ ןוא

 .ץשאמאז זייק םעדכאנ ןוא

 רטפנ בר רעשטשאמאז רעד זיא ג״מרת ראי ןיא
 ודיילקאב טלאוועג םיא טאה טאטש יד ווא וראוועג
 םעד ןזיוועגקירוצ רעבא טאה רע ;טמא־תונבר ןטימ
 גנוי וצ ךאנ זיא רע זא טליפעג טאה רע לייוו ,טאבנא
 אי רעבא טאה רע •עלעטש תונבר א ןעמענראפ וצ
 :רודה ילודג יד וופ "תונבר תוכימס" ועמונעג ואד

 ןטמיראב ןופ רבחמ ,בר רענילבול) ןמלז רואינש ׳ר
 רעשילאק) סקאוו רזעלא םייח ׳ד ;(״דסח תרות״ רפס
 שריה־יבצ ׳ר ;(״היח שפנ״ רפס הכלה ןופ רבחמ ,בר
 קידנעמענ טשינ .דנא ןוא יוואדאלוו ןיא בר ,םימואת
 שטשאמאז ןיא וגעווטסעדנופ רע טאה ,בר םלא ןיול וייק

 .תולאש טנקספעג
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 ןא ןעוועג ןיוש טייצ רענעי ויא זיא שטשאמאז
 א ,ןדיי ייב טאטש־עמאמ א ,"לארשיב םאו ריע"
 עטמיראב טימ טאטש א ,טאטש עשידגנתמ עטמיראב
 ןוא רעלעטשטפירש עטנרעלעג עטסווואב ,םיליכשמ
 טבעלעג טראד טאה טייצ רענעי ןיא .םידמול עסיורג
 רעד ןופ רעקיסאלק יד ןופ רענייא ופאשעג ןוא
 שובייל קחצי רוטארעטיל רעשיערבעה־שידיי רענרעדאמ
 .(1915 עשראוו .טשעג ׳1851 שטשאמאז .בעג) ץרפ
 זא ,ךיז טמיראב ,ריע־ןב רעשטשאמאז א ,ןאמפיש .ד
 שטשאמאז ןופ טפול יד — םיכחמ שטשאמאזד אריוא
 קראי וינ ׳ץרפ .ל .י ,לזיימ .נ עז) גולק טכאמ

1945, 1. 17). 

 ןייק ןראפעגקירוצ רע זיא ראי םענעי ןיא
 תפש" ןופ הצע רעד ףיוא ןוא ןצעזאב ךיז יירוגליב
 הדוהי ׳ר צ״הגה יבר רערעג רעטמיראב רעד) "תמא
 רעד ןיא עלעטש־תונבר יד ןעמונעגנא (ל״צז ביל־ירא
 זיא ד״מרת ,אצת תשרפ ,גאטיירפ .דארבינסארק טאטש
 רעטמיראב רעד .דארבינסארק ןיא ןעמוקעגנא רע
 ל״צז רענייל דינעה־דונח ןושרג ׳ר יבר רעגיזדאר
 ,"תורהט ירדס" םירפס עשינואג עטמיראב יד ןופ רבח)

 ןייז ןיא טאה (.דנא ןוא "תלכת ליתפ" ,"תלכתה ןיע"
 ינדו ילהצ" :ןבירשעג דארבינסארק ןייק עיצאלוטארג

 ..."ךברקב לודג יכ דארבינסארק תבשוי

 בילוצ ןוא ,טאטש ןייא תקולחמ ןוא תוריסמ בילוצ
 רע טאה טייקיטכערעג רעד ראפ ךיז ןלעטשגייא ןייז
 טפראדעג טאה רע .ח״מרת ראי ןיא ןטילעג ליפ רעייז
 תוקולחמ יד ןגעוו ,טנגעג ןיא טכירעג םעד ראפ ןייטש
 ןיא ןוא טיירפאב םיא טאה טכירעג םאד .טאטש ןיא
 ריפ רעסיוא םירפס ענייז ןבעגעגקירוצ םיא נ״רת ראי
 ןענופעג ךיז טאה סע עכלעוו ןשיווצ ,קיצנאווצ ןוא
 ע״וש םיקלח ריפ ,רפוס־םתח תדש ,ל״שרהמ תדש
 םיא ףיוא טכאמעג טאה סאד .גרעבמעל ןיא טקורדעג
 ,עטצעל יד .קורדנייא ןרעווש ןוא ןפיט א יורפ ןייז ןוא
 טסקנעדעג" :םיא וצ טגאזעג הריטפ ריא ראפ טאה
 ןעוו גאט םעד ןיא ןסאגראפ באה ךיא ןרערט לפיוו

 בוטש ןופ ןעמונעגסיודא םירפס יד ריד ייב טאה ןעמ
 ."דארבינסארק ןיא

 .קסנאלפ ןיא בר ןראוועג רע זיא ג״נרת ראי ןיא
 טאהעג ןראי עטשרע יד זיולב רע טאה טראד ךיוא
 ,ןראי לאצ א טראד קידנעייז .ןטנעמאמ עקיטכיל
 דחא" ןלייצרעד וצ ,םיוא ךיז טקירד רע יוו ,רע טאה
 ־רעביא ענייז ןוא ןעגנוריסאפ יד ןופ "ףלא ינמ
 ןזיוועגסיורא ןיוש ךיז רע טאה קסנאלפ ןיא .ןשינעבעל

 .רעוט־ללכ רעסיורג םלא
 טאה ,ךעלטעטש עשידיי־שיליופ ליפ יוו ,קסנאלפ
 תוקולחמ עריא ,תונורסח ןוא תולעמ עריא טאהעג ךיז
 קסנאלפ ןיא .ןטפאשנגייא עשיטסירעטקאראכ ןוא
 ,ןידג דוד רודגיבא ןופ ןוז רעד ןראוועג ןריובעג זיא

 ־געזרעפ עטמיראב יד םלא ןסקאוועגסיוא זיא סאוו
 ־ילעופ רעד ןופ רידנירגטימ ,ןוירוג־ןב דוד טייקכעל
 ־ץרא ןיא "תורדתסה" ןופ רעריפ־טפיוה ,ייטראפ וויצ
 סאד .לארשי ןופ רעטסינימ־רעימערפ רעד ןוא לארשי
 .עפאמ רעשידיי רעד ףיוא ןעזעגנא זיא עלעטעטש
 ןופ רעריפ רעטמיראב רעד — םיובנירג קחצי ךיוא
 ־נעזרעפ עשיטסינויצ עקידנריפ ןוא םוטנדיי ןשיליופ
 ־יינ רעד ןופ רעטסינימ־ןרעניא רעטשרע ׳ןטייקכעל
 — לארשי ץרא ןיא גנוריגער רעשידיי רענעפאשעג

 ןייז ייב ,קסנאלפ ןיא ןראוועג ןגיוצרעד זיא רע ךיוא
 ןיא רעפמעק הלכשה יד ןופ דענייא ,עשוהי רעטעפ

 .ןליופ

 טאה גנוריגער עשיסור יד ןעוו ,א״ערת ראי ןיא
 ןליופ ןיא ראטאנרעבוג לארענעג ריא טגארטפיואאב
 םישדח־רעמוז יד םירדח ןיא עיצאקאוו ןריפוצנייא
 יד טאה ןאלאקס ראטאנרעבוג רעד ןוא ןכאוו ןעצ ףיוא
 ,ןאזלכימ ברה טאה ,ןריפכרוד טלאוועג דלאב הרזג
 לאז ןעמ טקריוועגסיוא ,תולדתשה רערעגנעל א ךאנ
 בר רעוועשראוו ןופ ווירב א ןיא .ןפורקירוצ הרזג יד
 ד״באר ,א״טילש אנהכ דוד המלש ׳ר רעריפ־הלהק ןוא
 לעפאב םעד ןגעוו םיא רע טביירש ,עשראוו ןיא
 לכב יצחו םישדח ינש ךרע םידומלמ התיבש גיהנהל"
 םיא טעב רע ."הלודג תולדתשה הצוחנו םירדחה

 .תונלדתש עקיזאד יד ןעמענוצרעטנוא

 ןופ ראטקעריד םייב טרינעוורעטניא טאה רע
 זיא רעטצעל רעד ןוא וואמאלראכ רעה ,ראטאנרעבוג
 םיורג טימ גנאלראפ ןייז ןעמוקעגכאנ קידנעטשלופ
 ,רעטסיימגעוו לאוי רעריפ־הלהק ןופ ווירב א ןיא .דובכ

 רע טביירש ,עשראוו ,א״ערת׳ה אשנ ק״שע טריטאד
 :םיא

 רשא "ז תעושימ והעידוהל לכוא ונבבל תחמשל"
 לארנגה תאמש ותוחילשב ת״כ חילצה יכ ונתא למג
 ילבל הנידמה ירטאנרבוג לכ לא וצ ןתנ רוטאנרבוג
 רשבל הכזנ ןכ ,םירדחהב עיצאקאווח תא התעמ גיהנהל

 "...לארשיל ׳ד תעושימ רשבתהלו

 ־אפ עקידלאב עטוג טכארבעג טאה תונלדתש ןייז
 .ןטאטלוזער עוויטיז

 רע ןיא ,גירק־טלעוו ןטשרע םעד ןופ טייצ ןיא
 ךיז ןוא דאבסלראק ןיא רענעגנאפעג־ליוויצ א ועוועג
 רע טיג עיפארגאיבאטיוא ןייז ןיא •ןטילעגנא ךס א
 רנואאב וופ ןוא םילוגלג ענייז עלא ןופ םיטרפ רעביא
 לרוג ןגעוו ןוא ללכב ןדיי ןופ לרוג וגעוו טייקיאור
 טשינ טאה רע רעכלעוו טימ ,טרפב החפשמ ןייז ןופ

 .טקאטנאק ץיק טאהעג
 ,ןאטעג ייוו ליפ יוזא טשינ םיא טאה םאד רעבא

 ןפארטעגנא רע טאה קסנאלפ ןיא קידנעמוקקירוצ יוו
 זיא םעד ןופ ץא — ןעיירעסייר ןוא תוריסמ ,תקולחמ
 זגאה "תיבה חתפ" ןיא .רעייפ ןופ יוו ןפאלטנא רע
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 ןענעז ייז זא ,םירסומ ןגעוו רמאמ ןרעסערג א רע
 הדובע דבוע וא יוו זיא רוסמ א .לארשי ללכ ןיא טשינ
 ןגעק רעטרעוו עטספראש יד טימ טראד טדער רע .הרז

 .םינישלמ ןוא םירסומ

 ןעוו ,דיירפ א ןעוועג םיא ייב רעבירעד זיא סע
 ןוא הלהק רעוועשראוו רעד וופ ןעמוקאב טאה רע
 ןאד ׳וייטשבראפ לישעה בורק ןייז ןופ רעדנוזאב
 ןיא יחרזמ ןופ טנעדיזערפ ווא טאר־הלהק ןרפ םעזערפ
 דעו ןופ רעבייא ןרעוו וצ גנודאלנייא יד — ןליופ

 .עשראוו ויא םינברה

 רע טאה טאניבאר רעוועשראוו ןיא טמא םעד
 טימ ןטלאהעגנא םיא ןוא ,ב״פרת ןושזז ןיא ןעמונעגנא
 ועוו ,1939 ןופ געט עשיגארט יד זיב דובכ םיורג
 ןעמונעג ךיז ןבאה םיצאנ יד ןוא ןלאפעג זיא עשראוו
 עשידיי ןפאש ןופ רענעלפ עשינאלווייט ערעייז ןריפכרוד
 גאטייוו וסיורג ןייז וצ .ןכאמ בורח ייז ןוא םאטעג
 ,עשנעג ׳סיקוועלאנ ןופ תוברוח יד ןעזעג רע טאה

 עדראווט ,אקסנאפ ,עשטאמס ,עקישזד ,רענאקשיצנארפ
 ־נגייא ןא טימ טזיורבעג טאה םע ווו ןטנגעג יד —
 ןופ םישודק עלא יוו ,רע .ןבעל־סקלאפ שידיי קיטרא
 ־תקינייפ עכעלשטנעממוא יד טכאמעגרוד טאה ,ןליופ
 ןלעטשראפ ךיז ןאק ןעמ .ןטסידאס עשטייד יד דצמ ועג

 ןופ סאוו ןעזעג טאה רע ןעוו ,טליפעג טאה רע יוו
 .ןראוועג זיא םוטנדיי ןשיליופ

 רעד יוו אמתסמ טאה רעכלעוו ,ןאזלכימ לאקזחי ׳ר
 זא ,טכארטעג ,עקארק ןופ (םלרסיא השמ ׳ר) א״מר
 ,בוקרק תוכלמ ,ולא תונידמב הב הולשו הברח תפ בוט"

 "זנכשא תונידמב ומכ ונילע תרבוג םתאנש ןיא רשא

 יד ןיא טייקיאור ווא טיורב ןקורט לקיטש א רעסעב)
 זיא סע ווו ,עקארק ןופ ךיירגינעק םעד ויא ׳רעדנעל
 .(רעדנעל עשטייד יד ןיא יוו ,זדנוא וצ האנש אזא טשינ

 טלדנאווראפ ןבאה ןשטייד יד יוו ןעזעגוצ טאה רע
 ־גדיי ושיליופ וראפ רבק ןסיורג וייא ויא ןליופ תנידמ
 ןעז וצ טבעלרעד ןעוועג שטאכ טלאוו רע ןעוו .םוט
 םענעסאגראפ ןראפ המקנ יד ,םזיצאנ ןופ ףוס םעד
 ־יצאנ יד ןופ ליורג םעד ראפ המקנ יד ,טולב ןשידיי
 ועוו .ראמשאק ןרעטצניפ ןגנאל םעד ןיא סנכערבראפ
 םנ םעד ועז וצ טבעלרעד ןעוועג שטאכ טלאוו רע
 עטעוועטארעג ןדיי עשיליופ ואילימ לטרעפ םעד ןופ

 .עפארטסאטאק רעד ןופ

 רעד טימ המשנ עקילייה ןייז טכיוהעגסיוא טאה רע
 — ״יבואכמכ בואכמ שי םא״ :הכיא ןופ עגארפ רעטלא

 ...קיטייוו ןיימ יוו קיטייוו אזא ןאראפ ןעד זיא

111 

 םירפס עקילאצמוא ןופ רעסאפראפ

 (רעקינארכ ןוא ףארגאילביב)

 ןעוועג ךייר ,ופאש ןייז ועוועג זיא קיטראנדישראפ
 ,הכלה ןבירשעג טאה רע .ןביירש ןייז ןופ קיטאמעט יד

 ,תושעמ ,עיפארגאראטסיה ,לארשי תמכח ,רסומ ,שורד

 ןיא ןוא ךארפש רעשינבר־שיערבעה ןיא ןבירשעג
 ,יורפ יד וליפא טאהעג ןעניז ןיא ,םע ןומה ןראפ שידיי
 "שטייט־ירבע" םעד רעדא ,שידיי זיולב טנעייל סאוו

 ־עטיל הכלה יד ךאנ טגלאפ רע ."הניארו הניאצ" ןופ
 ¬ושתו תולאש" טביירש ,"ןליופ ילודג" יד ןופ רוטאר

 טיצ םיא — ליטס ןדא חסונ ןשיטסאלאכס ןיא "תוב
 ןוא ודנובראפ שינאגרא זיא רע .קלאפ םוצ רעבא
 יד ייז טקנעש רע ןוא ןסאמ־סקלאפ יד טימ טפינקעג
 א רע טאה רעדנוזאב .טייקמאזקרעמפיוא עטסערג
 ,רוטארעטיל םקלאפ רעד ראפ שינעדנעטשראפ עפיט

 לאז) עיגאלאליפ ראפ שוח א טאה רע .ראלקלאפ ראפ
 ־פיוא ביל טאה ןוא ,(ןיז ווויטימירפ םעד ןיא ןייז
 ־עטיל רעשידיי רערעטלע רעד ןופ תורצוא ןעלמאזוצ
 לייט ןטסערג םעד ןבעגעגקעווא ואד טאה רע ,רוטאר
 ־וצנייא ףיוא טלעג תורצוא ךיוא ןוא ןבעל ןייז ןופ
 ווו ןוא ,ןטפירקסונאמ ווא רעכיב ענעטלעז ןעלמאז
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 טכאמעג ,טייקכעלגעמ א טאהעג טאה רע ווו ראנ
 ןוא ךעלריפאפ־ץיטאנ עלעיצעפס ןבירשראפ ,תורעה
 ־יינ א ךרוד ריז ןופ ןרעה טזאלעג טייצ וצ טייצ ןופ

 .רפס ןענישרעד

 ענייז ןענישרעד ןענעז ןטייצ ענעדיישראפ ןיא
 ,ךעלכיב השעמ ךיוא ,קרעוו ערענעלק ווא ערעסערג
 רחוסל רבוע •דנא ןוא סעיפארגאנאמ ןוא סקינארכ
 ־ראפ ןיא טקילייטאב ריוא דיז טאה רע .ןלאירעטאמ
 עשיראטסיה ׳ןלאנרושז־הרות ,ןטפירש־טייצ ענעדייש
 ןייז ןופ ביוהנא ןיא .םירפס ת״וש ןיא ןוא ןטפירש
 עלא םיוא רע טנכער ,"תיבה רה" ןטנאמרעד רעירפ
 ¬לות" ןוא םירמאמ ערעסערג ענייז עלא ,םירפס ענייז

 סאוו ,"םיסרטנוק" ענייז עלא ,ןעגנוביירשאב "תוד
 .םירבחמ ערעדנא ןופ םירפס ןיא ןיירא ןענעז

 ןענעז ,ענייז םירפס עטנאקאב טסרעמ יד ןופ
 ,(א״סרת) "םימש ןגד" םירפס יד טנאקאב זדנוא

 ,"הרישה ירבד" ,"הדגהה תרוסמ" ,"לאקזחי ןבא"
 ,"בר ןסוח" ,"ןמשה תחפצ" ,"תיבה דובכ" ,"קידצ תיב"
 תוהגה ,רעצעראק ל׳סחניפ ׳ר ןגעוו "סחניפ תעבג"
 352) ״לאקזחי תיב״ תדש .תוינשמ ןוא ס״ש ףיוא
 ,ןטייז 344) ״תיבה תוניפ״ ;(ד״פרת בוקרטעיפ ,ןטייז
 ןסיורג) "רהציו שורית" רפס עטמיראב םאד ;(ה״פרת
 ;(ג״צרת ןענישרעד ןטייז 500 וצ בורק תדש טאמראפ
 רעטגייווצראפ רעד ןגעוו עיפארגאנאמ ,"םיקידצ תיב"
 עקימאטשפא םלא ךיז טנעכער עכלעוו ,החפשמ תוילגרמ
 תואלפנ רפס םוצ תורעה תומכסה ;םיביתנ ריאמ ןופ
 םירפס ערעסערג ןוא ערענעלק ערעדנא ליפ ןוא ידוהיה
 ןיא ןטייז עכעלטנפעראפ רעטנזיוט יד ץוח רעבא .(14)
 טאהעג רע טאה ,ןטפירשטייצ ענעדיישראפ ןוא םירפס
 ־ונאמ ןיא ליפ יוזא דאנ טעמכ קורד םוצ קיטראפ
 ,ןלאירעטאמ וסאמ ץיזאב ןיא טאהעג ךיוא ןוא טפירקס
 תונבר ןגעוו ןטייברא־שראפ ראפ ,עקיטכיוו רעייז

 .תודיסח ןגעוו ןוא ןדיי ייב
 ,םירפס עטקורדעג טשינ ךאנ ענייז ןופ ןסייוו רימ
 :טקורדעג ןעוועג ןטלאוו ייז יוו ׳טנאמרעד רע עכלעוו

 "ירצ טעמ" ,תורטפה ןוא הרות ףיוא "לאקזחי ירמא"
 םעד ףיוא רפס א ;אנינת ארודהמ תדש ,ך״נת ףיוא
 ןיא תויגוס לאצ א ףיוא םיללכה רפס ,"יטנאקיר"
 ןבעגעג ךיוא טאה רע .םירפס .א .א םישורד ,ט״ש
 ןוא טריגאדער ןוא םירפס ףיוא תומכסה רעקילדנעצ
 אזא רפס ןייא .לארשי ילודג ןופ םירפס ןבעגעגסיורא
 יציפמ זכרמ" םעד ךרוד ןבעגעגסיורא טאה רע םאוו
 רפס םאד זיא ,ד״צרת ראי ןיא "הינלופב תדו הרות
 ןטמיראב םעד רעווש־רעטלע ןייז ןופ "הנויד הלע"
 רפס םאד .ל״ז אדנאל הנוי לארשי ׳ר ,בר רענפמעק
 ישודח ערעדנא ןוא ימלשורי דומלת תודגא ףיוא זיא
 ערעדנא ענייז טימ טמיראב דיוא זיא רבחמ רעד .הרות
 ־תיד ןיא ו״עקת טקורדיג) "תוכרבה ןועמ" :םירפס

 ןיע" ,(ז״נרת םילשורי סופד) "לארשי תריש" .(טרופ
 .(א״סרת בוקרטעיפ) "חלודבה

 בורק א ןעוועג זיא הנוי לארשי ד רעקיזאד רעד
 ;בר רעגארפ ,אדנאל לאקזחי ׳ר) ,״הדוהיב עדונ״ םוצ

 ־צאק־אדנאל רעד ןגעוו תוכיראב •טפא ןופ ןעמאטש
 םישודק תעד רפס ןיא תוחפשמ אגניטיא־סנגיובלענ
 ץא .(127־119 ז״ז ,טדאטשנעזייא ׳יבוט לארשי ןופ
 טביול ,1900 ,א״סרת אנליוו ׳ז ,׳א תרבוח ״הגספה״
 תריש" רפס םעד ןהכה דוד ללה ברה ראטקאדער רעד
 יירעקורד רעד ןיא םילשורי ןיא טקורדעג "לארשי

 .ןיקמורפ .ד .י ןופ
 עכעלטע זדנוא רע טיג רפס םוצ המדקה ןייז ןיא
 םעד טא ןגעוו ןעגנונכייצראפ עשיפארגאיב עקיטכיוו
 עטנאסערעטניא טראד טגנערב רע .ל״ז הנוי לארשי ׳ר
 ןייז ןופ ןזייוואב עשיטנעטיוא ןוא עיפארגאילביב
 ןסיורג םעד ,ןילבול ןופ טאטשנטכיל יליסוי ׳ר בורק
 טאה בר רעקצארעס רעד ןעמעוו ףיוא ,סוחי ןיא יקב
 יליבשכ אסוחיד יליבש ׳יל ןיריהנ" :ז ,טגאזעג
 ־טפאשנסיוו א ףיוא ןבירשעג זיא המדקה יד ."היתמד
 ןופ ווירב לאצ א רע טגנערב ףוס םוצ .ןפוא ןכעל
 רענפמעק םעד וצ רגיא עביקע ׳ר בר רענזיופ ןטמיראב
 ד״כ" טריטאד זיא ווירב ןייא) הנוי לארשי ׳ר בר
 ׳א ׳א םוי" ווירב רערעדנא רעד ןוא "ח״ע לולא
 לארשי ׳ר םעד טרילוטיט רע .("א״פקת ןושחרמ ח״רד
 ."לארשי רנ ,םסרופמה ןואגה לודגה רואמה ברה" הנוי
 לאז רע ,םיא ןופ רע טגגאלראפ ווירב עדייב ןיא
 רוחב א ראפ עימק ןייא .עקנארק ראפ תועימק ןקיש
 יד ;״ל״ר לפונ ילוח״ ףיוא קנארק ׳טלא ראי 16 ןופ
 ןעניז ןופ פארא זיא סאוו יורפ א ראפ עימק עטייווצ
 ןעניפעג םיריוטקאד רעכלעוו ראפ ,"תעדב תשטשוטמ"
 ןאנזיופ ןופ ןואג רעטמיראב רעד .ןיצידעמ ןייק טשינ
 לפונ־ילוח יד .׳"ש״אמ זניג אביקע ׳קה" ךיז טעמתח
 .טייהקנארק עכעלקערש א זיא (עיגילאפ ,עיספעליפע)
 תוצע טכוזעג ןבאה רוד ןופ םיקידצ ןוא ןשטנעמ ליפ

 .טייהקנארק יד ןרטפ וצ יוזא יוו

 יד ןופ ווירב) "םירפוס תורגיא" רפס םעד ןיא
 המלש ןופ טלעטשעגנעמאזוצ ,תוחפשמ רפוס רגיא
 םוצ ווירב יד ןופ חסונ םעד קידנבעגרעביא ,(רפוס
 ־באנ א טקלמ־ראטקאדער רעד טיג ,אדנאל י״רהמ
 ןבעג טגעלפ ,רגיא אביקע ׳ר ריוא זא ׳גנוקרעמאב
 ־רעביא סאד רע טאה ,תווינע בילוצ ראנ ,תועימק
 :רפוסה רמא" ;אדנאל הנוי לארשי ׳ר וצ ןבעגעג
 ל״ז א״קער ז״קמ היה רז אל יכ ,ךירצ ינא יעדומלו
 תעשב אעימק םיקרפל ןתנ אוה םג יכ ,תועימקה ןינע
 רוטפל לוכיש המ לכב ותונתונע בורמ םנמא ,קחדה
 אשמ ליטהו וראוצ לעמ קרפו השע ןידה ןמ ומצע
 ,ולש אעימק יחמתיאו ארבג יחמתאש רחא לע ׳ה רבד

 ."ל״נה ל״ז אדנאל י״רהמ ןואגה ומכ
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 עבעדיישראפ רע טגנערב רפס ןופ ףוס םוצ
 זא ךיוא ,בר רענפמעק ןופ "םיתפומ" ןוא ךעלהשעמ
 ־פיוא ענפמעק ןייק ןביירש ןעוועג לאז דגיא אביקע ׳ר
 אדנאל יול,ד לאומש ףסוי ׳ר ןוז ןייז בר םלא ןעמענוצ
 ןייז ןעוועג לאז (א״רגה) ןואג רענליוו רעד זא ןוא
 ללכב ןוא אדנאל ברה םעד ייב ענפמעק ןיא לאמא
 .החפשמ םינואג רעקיזאד רעד ןופ סוחי ןצנאג םער

 .שיטנעטיוא ראפ ןרעוו ןעמונעגנא ןעק ץלא טשינ

 ,ןיילא רע טגנערב ןואג רענליוו ןופ השעמ רעד ןגעוו
 "תוכרבה ןועמ" רעד לייוו ,ךעלגעממוא זיא סאד זא

 ןיא אנפמעק ןיא בר םלא ןראוועג ןעמונעגפיוא זיא
 ראי ןיא הריטפ רעד זיב ןעוועג טראד ,ו״מקת ראי
 ראי ןיא ןראוועג ןריובעג זיא א״רג רעד ןוא ד״פקת
 םע■ יוו ,טנגוי רעד ןיא תולג טכירעגפא ןוא פ״תה
 רעווש רעד ."והילא תוילע" ןיא טכארבעג טרעוו
 ןוא בר רעטמיראב רעד ןעוועג זיא בר רענפמעק ןופ
 ׳ירא ׳ר לבוקמ ןופ רעדורב ,ץרפ לאומש ׳ר ריבג
 ןופ ןוז ,(בוטרבעל) וואטרעוועל ןופ ץרפ שוביל
 ,ןילבול ןבעל בוטרבעל ןופ ץרפ השמ סנרפ ןטמיראב
 יול ׳ר ןופ דעווש רעד ץרפ לארשי ׳ר ןופ רעדורב
 ־לעוו ("יול תשודק" ןופ רבחמ) ,רעוועשטידראב קחצי
 ־עטניא ןא .בר רעוואטרעוועל ןעוועג ךיוא זיא רעכ
 ןוא עיפאגאילביב יד .החפשמ עטגייווצראפ עטנאסער

 .טרעוו ןלערוטלוק םיורג ןופ זיא סוחי

 ענייז רע טביירש ליטס ןוא חסונ ןבלעז םעד ןיא
 עשידיי ענעדיישראפ רעביא םעיפארגאנאמ ערעדנא
 ייב ןריפניירא עשיפארגאיב ערעצרוק יד ןוא םילודג
 ,ןאמכאפ א יוו טשינ טביירש רע .םירפס ענעדיישראפ
 ,ןאמסטפאשנסיוו רעד טשינ זיא רע .רעשראפ א יוו

 םעד ,ןדאטעמ עכעלטפאשנסיוו ןצונאב לאז םאוו
 ןעמ — שידאמטלא טביירש רע ,רדס ןכעלטפאשנסיוו
 ,עטלייצעג יד ןשיווצ ןענעכערראפ דאד רעבא םיא ןעק

 ןשיווצ לעיצעפס ,רעביירש עקיטייזלא עקינייוו ראג
 וצ םערעטניא ןקידלאווג אזא קידנבאה ,סאלק ןשינבר
 ןדנובראפ זיא םאוו טייברא רעשירארעטיל טראס אזא
 גנוגנערטשנא ךס א טרעדאפ ןוא ןטייקירעווש ךסא טימ
 טרעקאעצ טשינ ,טזאלראווראפ אזא ןטעבראאב ןיא

 .דלעפ

 ־ראוו) "לאומש ןורכז" רפס םאד רימ ראפ טגיל סע
 ׳ירמש לאומש ׳ר בר רעצווארטסא ןופ (1908 עש
 ןופ יבר ןוא דיגמ רעצינעשזאק ןופ דימלת ,לרעמש
 ־נא יד ןופ רענייא ,ץיוורוה קחצי בקעי ׳ר ןילבול
 ןשיווצ אד טראד זיא .ןליופ ןיא םינבר עטסנעעז
 ןאזלכימ ברה ןופ המכסה א דיוא תומכסה ערעדנא
 .םאטשפא םרבחמ םעד ןגעוו ןציטאנ עקענייא טימ

 א לטייז ןבלאה־א־ןוא־ןייא םעד ןיא טראד טאה ריא
 קידנעגנאפנא ,ןיסחויה תלשלש ןופ גייווצ ןצנאג
 ,י״שר וצ זיב לעשעה יבר ,א״מר ,"לאומש תיב" ןופ

 — אישנה ללה ,(״רלדנסה ןנחוי ׳רל ג״ל רוד״)

 ,"לארשי תורימז םיענ" םוצ וצ טריפ רע זיב ןוא

 .ךלמה דוד וצ

 רעשיגבר רעכעלטפאשנדייל רעד ןעוועג זיא רע
 ,טפארק־סטייברא ןייז ,טסעמראפ ןייז .ליפאילביב

 ןעוועג זיא ,ןעוועג זיא רע ךעלקנערק ןוא ךאווש יוו
 ־אילביב עשינבר ןופ טיבעג םעד ףיוא ןוא קידלאווג
 רענייא ,ןעוועג רע זיא םעיפארגאנאמ ןוא סעיפארג

 .ןרענאיפ יד ןופ
 ןייק טשינ ןלעפ ךעל׳השעמ ענייז ןיא ,תמא
 ־ארכ ןוא עשיפארגאילביב ענייז ןופ לייט ,תואמזוג
 ־נסיוו ןייז וצ ןופ טייוו ןענייז ןטייברא עשיגאלאנ
 רעד טשינ ךיוא זיא רע ;עכעלטקניפ־ךעלטפאש
 א טשינ זיא רע ,רעטרעוו ןופ רעביילק ,םצמצמ
 ןוא ץאז ןטוג ןופ ראטקעטיכרא רעקידווענעקכאפ
 .ךיראמ רע זיא לאמטפא .ךיז רע טלאהרעדיוו לאמטפא

 טרעדנע סאד רעבא ,ןייז רצקמ ןעק ןעמ ווו טראד
 ־רוטלוק רעזדנוא ראפ טיידאב ןוא טרעוו ןייז טשינ
 ךאד טאה רע .םוידוטש ןשירארעטיל ראפ ׳עטכישעג
 ־אבמוא ןופ ןראווורעזער עיינ זדנוא ראפ טנפעעג
 ןופ סעטכישעג ,תוישעמ סקלאפ ןופ תורישע רעטנאק
 זיא ייז טימ סאוו ,ןטייקכעלנעזרעפ עשידיי עסיורג
 עכלעוו ,רעטרעווכירפש ,עטכישעג עשידיי ודנובראפ
 ןענייז ,ןראוועג ןסעגראפ יוו טעמכ ןיוש ןענייז
 ־השעמ םנפיוה ןיא עיצידורע ןוא ןורכז ןייז ךרוד

 .ןראוועג טבעלעגפיוא ןוא טיינאב ךעלכיב

 ,ךס א רעייז ,טנאמרעד יוו ,רע טאה ןבירשעג

 ןופ םירפס וצ ןטפירשוצ ,םירפס ענעגייא טינ ביוא
 לארשי ׳ר ןופ םירפס יד ןיא יוזא ,םירבחמ ערעדנא
 ,זןוחצחצ רשע ,תורוא רשע ,תושודק רשע) רעגרעב
 קיצרעפ ערעסאוו א ןופ ןעגנוביירשאב ,(תורטע רשע
 םילודגה םש" ןיא יוזא ז םזידיסח ןופ תובא יד ,םייבר
 םאד קידנגלאפכאנ ,ןדלאוו ןרהא ׳ר ןופ "שדחה
 יאלוזא דוד ףסוי םייח ׳ר ןופ קרעוו עטמיראב
 "תונקתה סרטנוק" םעד רע טקירד טראד .(א״דיח)

 ןדיימראפ וצ ,ו״מרת ראי ויא הלהק רעוועשראוו ןופ
 טשינ ,תודועס־תוחמש ןיא ןגראק וצ ׳ןבעל־סוסקול
 ,תונותח ׳גנודיילק ףיוא טלעג ליפוצ ןבעגוצסיוא

 ךיוא טאה הנקת עכילנע אזא .וו .זא .א ןפורפיוא
 טריפעגנייא אדנאל לאקזחי ׳ר ,"הדוהיב עדונ" רעד
 םוצ באגוצ א ,"בא דבכי" רפס ןיא .גארפ ןיא
 ךיוא רע טאה ,"שדחה םילודגה םש" ןטנאמרעד
 ,"םנה תליגמ" א לאמ ןטשרע םוצ טכילטנעפעראפ

 סעמעוו ,בר רענפעק ןופ די־בתכ ןיא ןבירשעג
 "חלודבה ןיע" רפס ןיא טקורדעג טאה רע עיפארגאיב

 םירפס יד וצ תומדקה ענייז ןיא ןוא ריפניירא סלא
 סנה תליגמ רעד ןיא .תיבה !תוניפ ןוא לאקזחי תיב
 ףסוי ׳ר בר רענפמעק רעד יוו ןבעגעגרעביא טרעוו
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 ,לאמא ןענעז ,םירבח ענייז טימ אדנאל לאומש
 ,ךייט םענעריורפעג א ףיוא םירופ ןשוש קידנראפ
 .ןראוועג ןעקנורטרעד טשינ רעיש ,רעסאוו ויא ץירא

 .ןראוועג טעוועטארעג םב יפ לע ראב
 ,ןעגנוקרעמאב עקיטכיוו ערעדנא וטראד טאה רע
 טגיטיונ םע רעוו .ןבאגוצ עשיפארגאיב ןוא ןציטאנ
 ןעמ ףראד עלעווק רעשיגאלאנארכ א םעפע ןיא ריז
 ־עמאנעפ רעד רע ווא ואט גערפ א יוו רעמ טשינ

 .רעפטנע םעד דלאב טיג ,ןורכז לעב רעלאנ

 החמש םייח םהרבא ׳ר ,ןיז ענייז ןופ רענייא
 ןעוועג טקלמ ,רעטאפ םער טגלאפעגכאנ טאה ,םנוב
 ןופ דעלטרעוו עטוג ווא םירופס ,תוישעמ ,תודלות
 טכעלטנעפעראפ םעדכאנ ווא םינבר ןוא םי״רומדא
 ראי ויא ןענישרעד) "בוטה ןמש" :םירפס עכעלטע
 ייווצ יד ןופ עיפארגאנאמ טראס א ,(1905 — ה״סרת
 ןשיליופ ןופ רעגייל־טנורג ,םייבר־םינבר עטמיראב
 ווא בר רעגרובשלעקינ ,ץיוורוה יקלעמש ׳ר םזידיסח
 ווא ויימ׳ד טרופקנארפ ויא בר ,ץיוורוה סחניפ ׳ר
 "םולש רבוד" !לארשי ילודג ערעדנא עקינייא וופ

 ,חקור םולש ׳ר ויבר רעזלעב ןטשרע ןגעוו (ע״רת)

 עטנאסערעטניא עקינייא ךיוא ,עשוהי ׳ר ןוז ןייז ווא
 בר רעגרעבמעל ןופ ךעלטרעוו עשיטסירעטקאראכ
 תועושי" רפס ןרעלופאפ ןופ רבחמ ,ןייטשנרא בקעי
 "ךלמילא להא" !םינבר ערעדנא ןופ ווא "בקעי
 ךלמילא ׳ר ןיבר ןופ "תודלות" ,ע״רת ןענישרעד"
 ס׳ט״שעב ןופ רעגיילטגורג יד וופ רעגייא ,קסנעזיל ןופ
 ־נעגעל א — הלבק וופ רענעק רעסיורג ןוא תודיסח
 ,טלעוו רעשידיסח רעד ןיא טייקכעלנעזרעפ עראד
 עטמיראב ןופ יבר ןוא "ךלמילא םעונ" רפס ןופ רבחמ
 עשידיסח רעיש א ןא ןאראפ ןענייז םיא ןגעוו .םייבר
 ןיירא ןענייז ייז ןופ לייט רעסיורג א ווא ךעל׳השעמ
 רפס ךעלנע אזא ךיוא .גנולמאז רעקיזאד רעד ןיא
 ןגעוו טכעלטנפעראפ םנוב החמש םייח םהרבא ׳ר טאה
 יבר רעד ׳ץיוורוה קחצי בקעי ׳ר ןילבול ןופ "הזוח"
 ךרד םעיינ א ןופ רעפאש ןוא קצאק ,עכסישפ ןופ
 ןעמאנ ןטימ ןפורעג טרעוו רפס רעד .תודיסח ןיא
 ־ייב רעקיטכיוו א ןענייז םירפס עלא יד ."יבר להא"
 ־תודיסח ןוא תודיסח ןופ עטכישעג רעד וצ גארט
 עשיפארגאיב ןופ םירוציק עקיטראד יד .ראלקלאפ
 ךאנ ןופ ןענייז ןעגנונכייצראפ עשיגאלאנארכ ןוא
 ,עטכישעג עשינבר־שידיסח קיטש א .טיידאב ןרעסערג

 זדנוא ראפ טאה םע סאוו ןפאש־סקלאפ ןופ רצוא ןא
 .טבעלעגפיוא ןוא טקעדעגפיוא

 ־אב טימ ןעזראפ ןענייז םירפס עלא עקיזאד יד
 ןוז רעד .ןאזלכימ ברה רעטאפ ןייז ןופ ןעגנוקרעמ
 טרעהעג רע טאה םיגינע יד ןופ ליפ זא ,זדנוא טגאז
 רעטאפ רעד טאה "בוטה ןמש" םעד ןיא .רעטאפ ןופ
 תחפצ סרטנוק" ןעמאנ ויא עגאלייב ערעדנוזאב א

 יכ" :קידנגאז ,טייברא םנוז םעד קידנביול ,"ןמשה
 שודק םוקממ םירבדה לכ יכ יתיאר ךרפס פ״ע ירבעב
 ןוא ..."םיצבוקמ םייתמאו םינמאנ תורוקממו ןוכלהי

 .וו.זא .א ןבאגוצ ,ןעגנורעסעבסיוא עגינייא וצ טיג

 רעד זיא םירפס יד טא ןופ חסונ ןוא ליטס רעד
 רעד זא ,סיוא טזייוו .םרעטאפ םעד יוו רעקיבלעז
 ,רעכיז זיא סע .טריגאדער לאירעטאמ םעד טאה רעטאפ

 .החגשה ןייז רעטנוא וראוועג ואטעג זיא ץלא זא
 ,"בוטה ןמש" ןופ קידנעריטיצ ,רעגרעב לארשי ׳ר

 ,רבחמ סלא ,קסנולפמ לאקזחי יבצ ברה טנאמרעד
 םנאזלכימ ןופ זיא "בוטה ןמש" רעד זא ,קידנסעגראפ
 ןאמרעגנוי א זא ןביולג וצ דעווש ללכב זיא םע .ןוז
 חתפ" ויא ןבעגעגנא יוו ,ו״מרת .בעג) ראי 19 ןופ
 ןגעוו תועידי ליפיוזא ןבאה ויוש לאז (21 .ז ״תיבה
 ׳ר ןוא יקלעמש ׳ר יבר רעד יוו םילודג עכלעזא
 םע ."הנקמ" ןוא "האלפה" ןופ רבחמ ,ץיוורוה סחניפ
 זיא טייברא יד זא טשינ קפס ןייק רעבירעד זיא

 .רעטאפ ןופ חוכ ןטימ ןראוועג ואטעג סנטסרעמ

 יבצ ברה ןופ ןטייברא עלא קידנעמעננעמאזוצ
 ןטייברא יד זא ׳םיורא ךיז טזייוו ,ןאזלכימ לאקזחי
 רעד ןעוו .ראטקאדער וקירעהעג א ןבאה ופראד
 ןעוועג לאז ןבילקעגנעמאזוצ טאה רע םאוו לאירעטאמ
 ןוא ראטקאדער םענעראפרעד א ןופ טנאה יד וייגכרוד
 ךאפנעצ ועוועג טרעוו רעייז טלאוו ,רעלטפאשנסיוו
 רמאמ ןייז ןעניד זדנוא ןעק רעטסומ סלא .רעסערג
 יתפש" ס״חמהעב) "גרפמ ררושמ ,ל״ז יתבש ונבר"
 טכעלטנפעראפ טאה רע םאוו ("םינשי יתפשו םימכח
 טפירש־הדוגא רעשירארעטיל־שיערבעה) "ונלגד" ןיא
 יתבש ׳ר רעקיזאד רעד .א״פרת טבש ןופ (ןליופ ץא
 ־ראהעג) ד״יה ףסוי ׳ר שודק וופ ןוז רעד ,םירטש
 עילימאפ סעמעוו ,(םשה שודיק לע ןראוועג טעג
 רעד ויא ןראוועג ןריובעג זיא ,םאב ועוועג זיא ןעמאנ
 .א״ת א״ה ראי ןיא שילאק טאטש רעשיליופ רעטנאקאב
 ןוא טאטש־טרובעג ןייז טזאלראפ רע טאה דניק םלא
 םעדכאנ ,גארפ ןופ תובישי יד ויא ןענרעל קעווא
 טכוזאב ,תומוקמ ערעדנא ווא ואנזאפ ,ויוו ןיא טניווועג
 ןפאש טימ ןעמונראפ ךיז ווא וקעטאילביב עטסערג יד
 ה״לת ראי ויא ."לארשי תמכח" ןופ טיבעג ןפיוא
 טניווועג טראד ,םאדרעטסמא ויא טצעזאב ויז רע טאה
 רפס סאד ם״ת׳ה ראי ויא טכילטנפעראפ ווא ראי ויינ
 ע שידיי זיולב טשינ ןכלעוו טימ "םינשי יתפש"
 ןוא עטנרעלעג עשידיי־טשינ וליפא ראנ ,םירקוח

 .ךיז ןצונאב רעשראפ

 רערעדנאוו א ןעוועג זיא יתבש ׳ר רעקיזאד רעד
 ,טרופנריד ןיא טצעזאב ךיז טאה דע .רעוט א ריוא ןוא

 ־אטאק עקיטכיוו עכעלטע טקורדעגפא טראד .עיזעלש
 יתפש" רפס טמיראב ןייז טכעלטנפעראפ ןוא ןגאל
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 ןאזלכימ ברה ךופ טפירשטנאה ןיא ווירב א

 םעד קנאד א ךיוא טמוק אד זא ,ךיז טייטשראפ
 ןאמדירפ אשיז רדנסכלא ׳ר /׳ונלגד" ןופ ראטקאדער
 ןעמוקעגמוא ךיוא טנאקאב יוו ,זיא רעכלעוו ה״יה ל״ז
 רעוועשראוו ןופ ןכאוו םקעז יד ןיא 1943 רעמוז ןיא
 רעריפ־הדוגא רעקימאלפ רעקיזאד רעד .דנאטשפיוא
 ־ראג ןוא טייקכעלנעזרעפ עקידריווקרעמ א ןעוועג זיא
 ןיא םירמאמ ,םיריש ןבירשעג .טנאלאט רעסיורג ראג
 ןטסעב םעד טריטקאדער ןוא שידיי ווא שיערבעה
 ךאנ ,1939 ראי ןיא .״ונלגד״ םעד ״לאנרושז״־הדוגא
 םוצ ןראוועג טמישאב רע זיא ,עיצאפוקא יצאנ רעד
 רעביא ןביג היאר ידע ןופ תועידי יוו ןוא "טאר־ןעדוי"
 שודיק לע ןעמוקעגמוא עילימאפ ןייז ןוא רע זיא
 רעזדנוא ןופ םישודק ערעדנא יד טימ ןעמאזוצ םשה

 .קלאפ

 "הגספה" לאנרושז ןשיליכשמ־שינבר םעד ןיא

 .שווירט תיבל ןהכה דוד ללה :רעבעגסיורא־ראטקאדער)

 טאה ,(אנוואק ךלפ יקליוו ריע ד״בא ,ןיוואר הנוכי
 תרבוח ןיא םענייא ,ווירב ייווצ טימ טקילייטאב ךיז רע
 א ןוא (1898 — ט״נרת אנליוו) ישימח ץבוק /א
 — א״סרת) יעיבש ץבוק ׳א תרבוח ןיא ווירב ןטייווצ

 םענייפ רעייז א ויא ךיוא טראד רע טביירש ,(1900
 סיוא רע טקירד ווירב ןטשרע ןיא .ליטס ןשירארעטיל
 ךיז טאה םאוו טפירשטייצ רעד ראפ גנורעטסייגאב
 םרכ" םעד ןטיה וצ עבאגפיוא וייא ראפ טלעטשעג
 םיא ןלאז סע ,(דומלת ןוא ך״נת םעד) ,"תואבצ ׳ד

 .םיליכשמ ענעמוקעגפיוא־יינ יד ןטסיווראפ טשינ

 תוצופת לכב ןראוועג ןעמונעגנא זיא סאוו ,"םימכח
 .ןטילעגנא ךס א ויז רע טאה רעטלע רעד ףיוא .לארשי

 עטייווצ יד .ןבראטשעג םיא זיא יורפ עטשרע יד
 יד .זיוה ןיא ןעיירעגירק טכארבעג טאה טארייה
 ,יירעקורד יד .ןוז ןייז וצ ועגנאגעגרעביא זיא יירעקורד
 טעדנירגעג טאה רע םאוו ,טרופנריד ןיא עטשרע יד
 זא ,תוריסמ עשיטיאוזעי ךרוד ןראוועג ןסאלשעג זיא
 םייח ׳ר לבוקמ ןטמיראב ןופ "ןויצ ירעש" רפס ןיא
 ךיז ןעניפעג םיטויפ ןוא תוניחת ׳תולפת ,לאטיוו
 ןפלאהעג טשינ ןבאה םע .ןטסירק יד ןגעק ןטעבעג
 דפס ןיא זא ,לואפ דירפטאג .פארפ ןופ ןזייוואב יד
 וגעק ןקירדסיוא עטכעלש ןייק טשינ ךיז ןעניפעג
 ־ראפ יד ןגעק ראנ ,םוטנטסירק ןגעק רעדא ןטסירק
 ,ףסוי ׳ר ,ןוז ןייז טימ ׳רע .ןדייה עדליוו עקיטייצ

 .יולסערב ןיא ןעוועג טריטסערא ועוועג טייצ א ןענייז
 .ח״עת ראי ןיא טרופנריד ןיא ןראוועג רטפנ זיא רע

 ןאזרעפ רערעלופאפ א ןופ עיפארגאנאמ א זיא סאד
 ,ךארפש יד .םלוע ןטיירב ןראפ דמערפ ךאד ןוא

 ,ןרעדאמ זיא ייסע רעד ןופ יובעג רעד ןוא ליטס רעד
 ,ךיא טלאה רמאמ רעד •ראלק ןוא ךעלטפאשנסיוו

 .ןבירשעג טאה ןאזלכימ ברה םאוו עטסעב יד ןופ זיא

 ןבירשעג ,ווירב רעטנאסערעטניא רעייז א זיא סע
 קידנעייז דאנ זא ,טראד טנאמרעד רע .קסנאלפ ןופ
 טרעפטנעעג רע טאה .ב״נרת ראי ןיא ,דארבינסארק ןיא
 לעב רעד סאווראפ ,טלציוועג ךיז טאה סאוו םענייא
 ,הלאש ס׳עשר םעד ףיוא טנראצעגפיוא זיא הדגה

 רעגנערטש אזא אטשינראג זיא הרות רעד ןיא ןעוו
 .רעפטנע

 4כח רעד :יוזא טרעפטנעעג ףיורעד טאה רע

 ןלעודיווידניא ןא ןופ עגארפ א ,דיחי תלאש א טגערפ
 ,ןסיוו טושפ ליוו רע ״!ךלאשי יכ היהו״ ,ןיאזרעמ

 ־טנע םיא ףראד ןעמ ןוא טכער א ףיורעד רע טאה
 היהו" :טגאזעג טרעוו עשר םייב ...דובכ טימ ןרעפ
 תפ ,םיבר א ןופ ןעמאנ ןיא טדער רע "."ורמאי יכ
 ד3א ןסאלשאב ןבאה עכלעוו ,הרבח עטריזינאגרא ןא
 — תוסרוקיפא עכילטנעפע ,הדובע עקיזאד יד ןגרעפוצ

 םעד ןבעג םיא ןעמ ףראד !ויניש תא ההקה זיא
 .רעפטנע ןפראש

 ־ראפ ךיוא טאה ןאזלכימ לאקזחי יבצ ברה
 ־נאפסעראק־ןעילימאפ ןייז ןופ ווירב ליפ טכעלטנפע
 ־ירפ ןייק ןגארט טשינ ןלאז ייז לפיוו ףיוא ןוא ץנעד
 פא דאד דיז ןעלגיפש ,רעטקאראכ ןכילנעזרעפ־טאוו
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 ־טלאמעד יד .תופקשה עשיבבר־שידיי עקידטלאמעד יד
 ןטייהנגעלעגנארעילימאפ יד ןוא ןשינעעשעג עקיד
 ןוא טייצ רענעי ראפ שיטסירעטקאראכ רעייז ןענייז
 ערעייז טימ םינבר ׳םידיסח עקידטלאמעד יד ראפ
 טנאסערעטניא .ןעגנונעפאה ןוא ןסערעטניא ,ןטכיזנא
 ןשיליופ שיפיצעפס רעייז טימ ךיוא ווירב יד ןענייז
 .גיילסיוא רעייז טימ ךיוא ןוא טייצ רענעי ןופ שידיי
 טשינ ׳ווירב ןייא ןופ רעטסומ א ןעגניירב ולעוו רימ
 זיא ווירב רעד .גיילסיוא םעד וליפא קידנרעדנע
 ׳ילא לאומש ׳ר רעווש־רעטלע ןוא ןדייז ןייז ןופ
 ןייז ןוא רע זיוה סעמעוו ויא ל״ז ףראשדרעווש

 :ןראוועג ןגיוצרעד רעדניק סלא ןענייז יורפ

 .ינרעיזעי ל״רת ירישעה םוצ ׳ג םוי ה״ב"

 ןעניימ טשיב טלאז ץטע !רדניק הקיצראה הביל״
 יתיבב ןייז טשינ לעוו ןיא ןערהאפיגקעווא ןיב ךיא זא
 ךיא באה ׳טייצרהאי סרטומ עגילייה ירקנע ףיוא
 ץטביילג ,ןייב רעדניק ןיינ ,ץסעגראפ רהיא ןיא ו״ח
 רגילייה רעד ןיא טינימ ןייא ךאנ באה ךיא זא רימ
 ןבעל ןעיירט ןטשרע םעד ...ןיסעגראפ טשינ המשנ

 "".ירפעל יבוש דע ץסעגראפ טשינ
 ןיא ןריפ וצ ךיז יוו רעדניק יד ןא טגאז רע
 ןוא זיוה ןיא תוינשמ ןענרעל וצ ,טייצראי ןופ גאט
 "עסאק" ןייז ןופ הקדצ ןלייט וצ ,ןלוש ערעדנא ןיא
 :סיוא ריפ רע .טייצראי ןופ גאט ןיא ןטסאפ ןוא

 גרעבמעלב נ״לב ה״יא גאט םעד ךיא לעוו יתעדל
 ךיא לערו ,ה״הלז יבצ םכח ןואגה םכינקז רבק לע ןייז

 .ןייז ריכזמ כ״ג קנע
 ׳ה םויל רוא" ןבירשעג ווירב רעדנא ןא ןיא

 :רע טביירש ,ד״לרת ׳תבט ב״י

 !םירקיה יתונבו ינב"
 םכמא רבק לע חטתשהל התע םתאבש רובעבל"
 הלא ירבדב יתאב ,יח ינדועב ינא ןה .ל״ז תקידצה
 ןעשיווצ לאז םע םכתאמ שקבא ,םכחור תא ריעהל
 םכלכ יכ ,האנש ץיק ןוא האנק ןייק ןייז טשינ ךייא
 רעד טימ האנק יד זא עדוי זיא ת״ישה ,ואצי ׳א ןטבמ
 םוי לכב רבגתמ ךיז זיא ,ךייא ןעשיווצ סאוו ,האנש
 יוזא טרפב ,תוחכ יצנאג הניימ יצ רימ טמענ ,םויו
 זיא ,דנאטש סנידעי ץא ראלק ךיבענ ןיב ךיא יוו
 דיעמ יננה — ,םנח תאנש תמאב רהאג וליפא םע
 ץנאג ןיימ ייב ךייא דעווש ךיא ,ץראו םימש ילע
 ,םינש השמח הז ,ל״ז םכמא ילע התמש םוימש ,ןיבעל

 .הזה םלוע יגונעת לכ סאמנו סואמ רימ ייב זיא

 רהעלק ראנ ,הלילו םמוי טשינ ןעהור ןעקנאדעג הניימ
 ךיוא ,טשינ םאד טרהיפש ץטע םגה ,ךייא רעביא
 ןיב ךיא ,גינייוו ךייא ףלעה ךיא זא ךייא ךיז טכאד
 — ,ןיפלעה וצ רהעמ טימ ךייא דנאטשמיא טשינ

 רעדניק עלא ,קוליח ןייק טשינ רימ ייב זיא ךיוא
 עלא ייז באה ךיא ,ךיילג רימ ייב ןענעז ,ןבעל ןילאז
 אנ וסוח ,רדניק הקידיצראה הביל כ״ע ...ביל ךיילג
 ...םכיתובלמ האנשהו האנקה וריסהו םכילעו ילע

 •שפנ רמבו עמדב בתוכה םכיבא

 "ףראשדרעווש והילא לאומש

 ־נעדנאפסעראק ןעילימאפ עכלעזא עקילאצמוא
 ־ראפ רע טאה די יבתכ ןוא ןוויכרא־ןעילימאפ ,סעיצ
 ־געמאזוצ ןלאירעטאמ עלא עקיזאד יד .טכילטנפע
 ןשיראטסיה ןקיטכיוו א ראפ וצונ ןענעק ,ןעמונעג
 .טרעוו ןלערוטלוק ןוא ןשיראטסיה א ןבאה ייז ,רצוא

 דעזדנוא ןופ ןברוח ןוא םוקמוא ןופ טייצ ןיא ,טציא
 ךיז וענעקאב וצ קיטכיוו םיוועג זיא םוטנדיי שיליופ
 ־ראפ ץיז ןוא םוטנדיי ןשיליופ ןופ ןגייווצ עלא טימ
 ־לכימ ברה טאה גנושראפ רעד טא ראפ .טייהנעגנאג
 ,ןטייברא עלאסאלאק טימ ןעוועג הכזמ זדנוא ןאז
 ־ראלג רעמורפ רענעי ןופ דניק א ןיילא קידנעייז
 ,תורוד עלא יד וצ ץזנובעגוצ ,טייהנעגנאגראפ רעכייר

 םייבר ,םיקידצ תורוד ענעי ןופ טסייג ןיא קידנבעל
 .ךדיי־עטוג" ןוא

 רעסיורג רעד ןעוועג זיא ל״ז ןאזלכימ ברה
 רעכילמיטסקלאפ א ,ופאש ןיא ןוא ןבעל ןיא ןטשפ
 ןביירש ןייז ןיא ןוא ."יבר רעשינבר" א ׳שטנעמ
 ־סקלאפ עטכייל ,טייקמורפ עליטש עטושפ אד זיא
 טקירד טייקכעלמיט־סקלאפ ןייז ."הלבק" עכעלמיט
 .ןושל שידיי וצ עביל ןייז ןיא סיוא םרעדנוזאב ךיז
 טגנערב ןטפירש ענייז עלא ןיא .שידיי בבוח א זיא רע
 ןיא זיא םאד יצ ,טנעמעלע שידיי םעד ןיירא רע
 חיישראפ .גנוביירשאב ויא יצ ,שורד ןיא יצ ,הכלה
 ׳לעמכ ׳רענרעדאמ וייק טשינ זיא שידיי ןייז זא ,ךיז
 ,ןעמאידיי טימ ךייר ךאד רעבא ,שידיי שטייט־ירבע
 ץא רע .ןליפש־טראוו ןוא זקורדסיוא עכילכארפש
 רע זיא שידיי בבוח א רעבא ,טסישידיי ץיק טשינ
 ¬ודק טימ םיא ראפ טלארטש שידיי שטייט־ירבע .אי
 ־תועינצ ,טייקמורפ רעקיצראה רעכילמיטקלאפ טימ ,הש
 טזייוו ,טאהעג טאה רע .טייקיטכראפטאג ןוא טייקיד
 טשינ .שידיי ראפ גנולעטשנייא עוויטיזאפ א ,סיוא
 םיא ייב זיא ,ךארפש־הרות יד ,שיערבעה םאוו טקוקעג
 ,תובא ערעזדנוא ןופ ךארפש עקילייה יד ׳שדוקה ןושל

 ודעי ייב ןרעוו טכארטאב עכלעזא סלא ףראד םאוו
 קירוצ ףליה סטאג טימ טעוו םאוו ווא שטנעמ ןשידיי
 ןשידיי ןופ ךארפש עטדערעג עקידעבעל יד ןרעוו
 ןקנופ עקילייה ךיז ןיא ךיוא שידיי רעבא טאה ,קלאפ
 ־יסא ןגעק ןוא ראטקאפ רעקידנריזילאנאיצאנ א זיא

 .עיצאלימ

 72* קסנולפ רפס



 ואמ לדנעמ

 קסנאלפ ןופ תונורכז עניימ

 ןופ .ראי טכא ןעוועג טלא טלאמעד ןיב ךיא
 ׳ןגאוו א ןעמוקעג זיא ןישטאכאס עלעטעטש םעניילק
 ףיוא /ךסעזעג" עכעלטע טימ ,ררטש טימ טעבעגסיוא
 ,עטצלעפאב העראפ־דיראי ןסעזעג ןענעז םע עכעלוו

 .טסבראה רעטעפש ןעוועג זיא םע שטאכ

 ,ןישטאכאס ןופ ןכש א םרעזדנוא ,עלאגעלאב רעד

 ־סרא ןוא עינלעק רעד ןופ ןעגנורפשעגפארא זיא
 זיא ןגאוו רעד הרעפ ירוצ יד ןופ ךעלמייצ יד ןאטעג
 ןלעטשעג יד ןבעל ,קראמ רעקצנילפ ןפיוא ןראפראפ

 .טסביוא ןוא שיפ ןופ
 עמאס ןיא ןענאטשעג ןיוש זיא גאט־קראמ רעד

 .ןערב ןטימ

 קעז ןאטעגנא עילאוואפ טאה עלאגעלאב רעד
 יד ןדנובעגוצ ,םעדראמ עשידרעפ יד ףיוא רעבאה
 ןוא קרעק עשידרעפ יד ןופ ןאפשעג ןזיול םוצ קעז
 ־רעשיפ ןוא םעקינוואדאס יד ןשיווצ ןראוועג םלענ זיא
 עמאמ ןיימ זא ,ןסעגראפ ןצנאג ןיא טאה רע .רעבייוו
 דימ — ןרישזאסאפ עגנוי ייווצ טיורטעגנא םיא טאה
 .ראי ףניפ ןעוועג טלא זיא טאוו ,לרעדורב ןיימ ןוא

 ־אוועג־קידייל םעד ןבעל ןעגאטשעג ןיב ךיא
 לטנעה סאד טנאה ןיימ ןיא טקירדעג ןוא ןגאוו םענער

 .לרעדורב ןיימ ןופ

 .טשאררעביא ךימ טאה קראמ רעקצנילפ רעד

 ןופ ראפנא אזא ןעזעג טשינ לאמבייק באה ךיא
 זיירק ןטלקיוועג םעד ףיוא טקוקעג באה ךיא .ןשטנעמ
 ןופ ןעייר עגנאל יד ףיוא ,טסביוא ןשיוק יד ןופ
 ־באנ באה ךיא .סעילאב־שיפ יד טימ סענעדיי־רעשיפ
 טיירדעגמורא ךיז ןבאה סאוו םירעיופ יד טקוקעג
 טימ הרע רעד זיב ןענאפושז עניורב עגנאל ןיא
 טשינ לאמנייק ךאנ באה ךיא .טנעה יד ןיא ןשטייב
 רעמינפ עטיור טימ ןדיי עשילרעטסיוא עכלעזא ןעזעג
 ןופ יירעשזריה אזא לאמ ןייא טימ טרעהעג טשינ ןוא
 םענאמראפ ןופ למאזנא אזא ןעזעג טשינ ןוא דרעפ

 .םעלאגעלאב ןוא

 ןטימ ןיא ןענאטשעג רעקידלודעג א ןיב ךיא
 רעיורט רעד .ןראוועג קירעיורט רימ זיא םע ןוא קראמ

 זיא םע ןוא טייקדימ רעד טימ ןעמאזוצ ןגיטשעג זיא
 .םייה ןיימ וצ טפאשקנעב א רימ ןיא ןעגנאגעגפרא

 רימ ןענעז ,טסראיוו ועצ עצנאג ןייק טשינ שטאכ
 סע ןוא העש ירוצ עפאנק ןגאוו םעד ףיוא ןראפעג
 ןיא טריפראפ ךימ טאה ןעמ זא ,ןעזעגסיוא רימ טאה
 טכארטעג באה ךיא הנאל טנאקאבמוא ןוא טייוו א
 ,טסווועג באה׳כ דאנ ,ןישטאכאס ןייק ןפרלקירוצ ןגעוו

 ךיא .ךלהמ אזא וייגרעד טשינ טעוו לרעדורב ןיימ זא
 טשינ רעמ ןרש זיא טראד זא טסווועג ךרא באה
 טאה עטאט ןיימ יוו ןעזעג ויילא באה ךיא .םייה ןיימ
 ןוא ,ןטעב ענלקינ יד ׳קנאש ענעבמעד יד ןעמונעצ
 ןגאוו םעד ףיוא .ןגאוו א ףיוא ןדאלעג ץלא טאה ןעמ
 ןוא ןרעטלע יד ןראפעג ןענעז ןכאז־בוטש יד טימ
 םעד טימ טקישעג ןעמ טאה העדניק ירוצ יד — זדנוא

 .עלאגעלאב "רעוואטשטאפ"

 .טלאק רימ זיא םע .טעשארפ ןגער רענבירד א

 טבייה לרעדירב ןיילק ןיימ .סיפ יד רעביא לעטש ךיא
 יד .העש עכעלטע ךרודא ןרש ןענעז םע .ןענייוו ןא
 ־קידייל יד ןופ סעדראמ יד ןעיירפאב ןליוו דרעפ
 ענעדיי־שיפ א .ייז טימ ןעכאפ ןוא קעז ענעראוועג
 עטכייפ יד טיירפשעצ טאה ,עקפוק עסייוו א טימ
 .שיפ ןופ ןפיש־רעבליז יד ייז ףרא עז ךיא .טנעה

 .זדנוא וצ ךיז טרעטנענרעד יז
 טרעוו ץע ...טשינ־רימ זיא ייוו ,ךעלרעדניק —

 ?ץע ץנעז סנעמעוו ...ןריורפעג ךאד

 .שיפ ןופ חיר רעד ןאטעג־גאלש א רימ טאה םע

 ,ענעדיי רעד ןופ םעטא ןערר ןוא ןעמעראוו םעד טימ

 ןטראה םעד טרעהרעד לאמ עטשרע סאד ךיא באה
 ןופ טדיישעגרעטגוא ךיז טאה סאוו ,שידיי רעקצנילפ
 ןיא טדערעג טאה ןעמ סאוו שידיי ןקידנעגנילק םעד

 .ךעא" טימ לופ ןעוועג זיא שידיי ריא .ןישטאכאס

 ־ראפ ירוצ יד םורא לצנערק א ןראוועג זיא םע
 ־אכאס ןופ ןגאוו ןקידייל םייב רעדניק עטעשזדנאלב
 יוו ןעזעג ךיא באה לאמ א טימ .עלאגעלאב רענישט
 ־עלאב רעשימייה רעד געוו א ךרוד ךיז טראפש םע
 עשירעבירו יד ףרא קידנרעפטנע טשינ ןוא ,עלאג
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 .טנאה רעד ראפ ןעמובעגנא דימ רע טאה ,ןגארפ
 ןבאה רימ ןוא לרעדורב ןיימ ןאטעג־יצ א באה ךיא
 *רעסאוו יד טרעדנווואב באה ךיא .ןריפ טזאלעג ךיז

 ןענעז רימ ןוא םעקשזארד יד ףיוא טקוקעג ׳פמולפ
 םאווטע ,סאג עלאמש א .סאגלוש רעד ןיא ץירא
 טימ ,רענייטש־קורב עקידרעקיוה טימ ,פארא־גראב
 .קייטפא ןא .דאנ טייז ןייא ןיא ראוטארט םעניילק א
 טימ עקטאי א .קנעש א קייטפא רעד רעביאנגעק
 ןלאמעגסיוא זיא םע ווו דליש רענרעכעלב רעסיורג א
 .זיפש ןטיור א ןופ ןכאטשעגכרוד ,פאק רענעסקא ןא
 א זיא םאד — ךעלעבייש עטיור טימ רעלעק א
 זיא עלאגעלאב רעד .פערט ףיוא ייג ךיא ."עיניישט"
 לדיל א רעטבוא ךיז טגניז רע .ןיפולגב לסיב א ויוש
 זיא ןיירפער רעד ןוא שידיי זיא הרוש ןייא םאוו
 טפיוק םאוו ויצבר א ןגעוו דיל א זיא םע .שיליופ
 טלארפעצ עלאגעלאב רעד .עטרעיופ א ייב האיצמ א
 טנערב בוטש ןיא .ןטאט וכעד עזרעד ריא ןוא ריט א
 יורטש שירפ ןא טיש עמאמ יד .פמאל־ץילב א ןיוש
 ןופ חיר ןטימ לופ זיא בוטש יד ןוא םעקינעש יד ןיא
 ךיא .גנוניווו עניילק א זיא םאד .רעדלעפ־ןראק
 .ןרערט ןקיטש דימ .טפאשגנע וא ןיא ךיז ליפרעד
 יד ךאנ ,ךייט םעד דאנ הלעפ םעד דאנ קנעב ךיא
 אזא ,שיורעג אזא אד ןוא — סאג ןיימ ןופ םיצקש
 ־קנעב ןוא םעיינ םוצ רעגיינ יוו ליפ דיא .שינעוואה
 רערט עטצעל יד ןוא םיוא ךיז ןשימ וטלא םוצ טפאש

 .עיוו א ףיוא ןעגנעה טביילב

 .קיטכיל טנערב פמאל־ץילב יד .טנווא זיא םע
 ־עפשראפ א .רעטצנעפ םעד ךרוד סיורא קוק דיא
 רעדער יד .דיראי ןופ קירוצ טראפ רעיופ רעטקיט
 ןיוש זיא קראמ ןיא .קורב ןופ רענייטש ןיא ןפאלק
 באה דיא .ןפאלשעגנייא זיא לרעדורב ןיימ .טסופ
 עדמערפ •טנעה עדייב ןיא פאק םעד ןעמונעגניירא
 !עייג ןוא ךיוה ןדייר ייז .ריט יד ןלארפעצ ןשטנעמ

 באה ןסיורד ןיא ןראוועג ליטש זיא םע זא ןוא .קעווא
 םאוו ,לטנעוו םענרעצליה םעד ךרוד טרעהרעד ךיא
 א ,םנכש םעד ןופ הריד רעזדנוא טלייטעגפא טאה
 ןופ ןדנאטשפא יד ןיא ןוא ןישאמיינ א ןופ ןפעטש
 רעדיל עשידיי רימ וצ ןעגנאגרעד ןענעז ןפעטש

 .רעדיינש רעד ןעגנוזעג טאה םע םאוו

 ןעצ עצנאג טרעהעג דיא באה רעדיל עקיזאד יד
 רעד ןיא ןעניווו וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סאוו ,ראי
 ןעוועג םאד ןענעז לאמלייט .םאגלוש רעד ףיוא ,הריד
 דימת ייז טאה רעדיינש רעד םאוו ,רעדיל עשינזח
 עטנאקאב ןופ רעדיל לאמא ,בוט־םוי א ברע ןעגנוזעג
 ןייק ןראפראפ ןענעז סאוו ,םינחדב ןוא םעקילאשראמ
 ןענעז לאמא ןוא — תונותח עשיריבג ףיוא קסנאלפ
 ןענעז רעדיל־עביל בור סאד .רעדיל־עביל ןעוועג םאד
 עטראנעגפא ןגעוו ,גורטאב" וגעוו עשיגארט ןעוועג

 ןופ ןראוועג טריפראפ ןענעז םאוו ,"םרעמיצנעיורפ
 ־ליז ןוא ךעלעגארק עטסאפעג יד טימ "רעגירטאב"
 באה לאמ לייט .טנעה יד ןיא ךעלעקעטש ענרעב
 ןטפניפ" ןגעוו ,ערענאיצולאווער רעדיל טרעהעג דיא
 יד ןגעוו רעדיל דיוא ןוא בנג־עינאפ ןגעוו ,"ראי

 .ןטסינאטנאק

 ןוא רזוע ׳ר רעדיינש רעד ייז טאה ןעגנוזעג
 ־עביל ןיא ןוא ,חרז רענייז ווז רעד םיא טאה טיילגאב
 ־רתסא רעטכאט יד ןפלאהעגוצ ריוא טאה ןוויטאמ

 .הכלמ

 ןביוהעגנא דיא באה רעדיל עקיזאד יד קנאדא
 ־פא ןעוועג יז זיא לייוורעד .טלעוו יד ןענעקרעד וצ
 רעד ווו טנאוו עטכעלאקעג א ךרוד רימ ןופ טלייטעג

 .ןלייש ןייא ןיא ןטלאהעג דיז טאה ךעלאק
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 .ורמוא וא ןופ ןראוועג טפאכעגמורא זיא ןליופ
 ךיא .םייה ןיימ ןיא ורמוא םעד טליפעג באה ךיא
 יילרעלא ןרעיוא עטציפשעגנא טימ טפאכעגפיוא באה
 .לאשראמ ןשיליופ א ןגעוו ,קיטילאפ ןגעוו ןכערפשעג

 ןסאג יד ףיוא טקוקעג ןגיוא ענעפא טימ באה ךיא
 טרעדנאוועגמורא באה ריא .קסנאלפ ןופ ךעלסעג ןוא
 עגנע עלא טקוקעגסיוא ,סאג־עשזאק רעד רעביא
 ענעלאפעגנייא יד ראפ •ןייטש ןבילבעג ,ךעלפייה
 ןענעז ייז .ןביוש עטקאהעגסיוא טימ ךעלרעטצנעפ
 םענעגיוצעגפא־טיור א טימ טפאטשראפ ןעוועג טפא
 ןיא עטליהעג רעבייוו יד ןעזעג באה ךיא .ןשיק
 עטמירקעגסיוא ןיא ןעגנאגעג ןענעז םאוו םעליישטאפ
 ־פא ןבאה םע ןוא פמולפ רעד וצ ךיש עשירענעמ
 אד באה ךיא .סעלביק עטרילאמע יד ןעגנולקעג
 ןענעז םאוו םעלאגעלאב ןוא רעגערט יד טנגעגאב
 באה ךיא .טעברא גאט ןרעווש ןופ ןעגנאגעגמייהא
 םודא קירטש יד ,םנקור ענעגיובעג ערעייז ןעזעג
 ןיא טרעהעגנייא ךיז ךיא באה גנאל ןוא ודנעל יד
 .לוויטש עטעוואקאב ערעייז ןופ טירט ערעווש יד
 ערעייז רעטנוא ןצירפש ןעקנופ שזא ןגעלפ לאמ לייט
 ףיוא ,רעזייה עניילק וצ ןעגנאגעג ןענעז ייז .טירט
 ןענעז דעלרעטצנעפ יד .פערט עלאמש עקידנפירקס
 ףיוא ןוא ךעלגנאהראפ עסייוו טימ ןעוועג ןעגנאהראפ

 .ךעלדליב טנעוו יד

 לאמ עטשרע םאד רעביטש יד ןיא באה ךיא
 ־סיוא טימ רוביגה ןושמש ןופ דליב םאד ןעזעג
 ייווצ םוא־טפראוו סאוו ,רעבירג־ןגיוא ענעכאטשעג
 ןופ ךיז ןטיש םיתשילפ יד .סמערא יד טימ ןלייז
 געלפ ךיא .סעברא יד יוו סעירעלאג ןוא ןענאקלאב
 גאט וצ טנייה דאנ רימ זיא סאוו הליב א ןרעדנווואב
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 ־רעד ,טפאלש רוביגה ןושמש :ןורכז ןיא ןבילבעג
 עקידנענערב טימ דיומ עטעקאנ־בלאה א טציז ןבענ
 עשירעדיינש עסיורג א טנאה רעד ןיא טלאה ןוא ןגיוא
 רעד ףיוא ...ראה סנושמש ץויינשוצפא ףיוא רעש
 רענאקירעמא ןופ רעדליב ןעגנאהעג וענעז טנוו־חרזמ
 ־יירד — סעמומ ,סרעדניליצ עשיחלג ןייא םרעטעפ
 ןבאה רעבייוו יד .ןטלאקעד עסיורג טימ ,עקידנרעדיוג
 ייז ."ןטערטראפ" יד ורפ ןביולפא טנעקעג טשינ ךיז
 ,אוו־אוווא — :עמומ אזא ףיוא קידנקוק ׳ןגאז ןגעלפ

 ."ןיושראפ רענייש אראפ סאוו

 טבעקעג ןעמ טאה רעביטש עשיכאלעמלאב ןיא
 ־נאמ "עיבארכ" ןשידיי ןופ ןוא ם״במר ןופ דליב םאד ןעז
 ערעייז ןיא טאהעג ןבאה םעלאגעלאב יד .עראיפעט
 עשיז גינעק־ןזייא ןשידיי ןופ דליב םאד רעביטש

 ...ןטייק ןסיירעצ טנעקעג טאה םאוו הראבטיירב

 רעטנזיוט טרעהעגנא ךיז ךיא באה טכענ יד ןיא
 ־גרעדנאוו א םעפע ןגעוו עמאמ ןיימ ןופ תוישעמ
 ־יירג םירפא ,שטנעמ־רקפה ןכעליירפ א ,דיי ןקיד
 ראפ ,רשוי ראפ ליפעג א טאהעג טאה סאוו ,רעגיד
 ךעלציפש עשילרעטסיוא ןאטעגפא ןוא טייקיטכערעג
 ןגעלפ רימ .ןראדנערא עגראק יד ןוא ןדיי ענייש יד
 טאה רעקידיירג םירפא .רעטכעלעג ןופ ןעשטאק ויז
 ־עג עלאער א גנולעטשראפ ןיימ ןיא ןעמונעגנא
 טייצראי ןייז זא טגאזעג רימ טאה עמאמ ןיימ .טלאטש
 רעטשרע רעד ...טלאפ םע ןעוו טלאמעד םיוא־טלאפ

 .יינש
 ךרוד טאטש יד ןקעדטנא וצ ןביוהעגנא באה ךיא

 .סאג־עשזאק רעד

 ־השמ ןעוועג זיא טפאשטגאקאב עטשרע ןיימ
 .ףראשאמ" ופורעג םיא ןבאה רימ יוו רעדא ,ןרהא

 ןוא .קאלש־ןביוט ןייז וצ טריפעגקעווא דימ טאה רע
 לייוו ,רימ ראפ דובכ רעסיורג א ןעוועג זיא םאד
 ־אבמוא ןא ,"רענירג" א ןעוועג דיא ויב סנטשרע
 ,ךענעראשאמ" ןופ רעגנוי לופ סנטייווצ ןוא רעטנאק

 קאלש־ןביוט א סנגייא ןייז טאהעג ויוש טאה סאוו
 .טרעטיצעג םיא ראפ טאה םאג־עשזאק עצנאג יד ןוא

 עטאשט ןייא ןדיישרעטנוא טנרעלעג ךימ טאה רע
 ןביוט יד ןעמעוו וצ ןסיוו לאז׳כ זא רערעדנא רעד ןופ
 טלייטעגנייא ןעוועג זיא למיה רעקצנילפ רעד .ןרעהעג
 ךיז טאה גנוי־ןביוט רעדעי .ןגינעק־ןביוט יד ןשיווצ
 סע זיא ייוו־ןוא־ךא ןוא ףיירטש־למיה ןייז טאהעג
 ־עגניירא דיז טאה סאוו ,ןביוט עטאשט א וצ ןעוועג

 .ןעלמיה ערעדנא ןיא טרעטנאלפ

 ־וצ ןעוועג קילב ןיימ זיא ןראי עטסגנוי יד ןופ
 ךיז באה ךיא .ןעלמיה עקיטכיל םטאג וצ טדימשעג
 יד עסאשט רעדעי ןיא וענעקרעד וצ טנרעלעגסיוא
 ןפלאהעג באה ךיא .ביוט עטעקנאלבראפ ןוא עדמערפ
 טנעקרעד ,ןביוט עטעשזדנאלבראפ יד ףיוא ןרעיול

 ךרוד ,עטאשט רעד ןופ ךיז ןלייטסיוא רעייז טיול ייז
 טעינאמעג רענרעק טימ באה ךיא ןוא ,ןעילפ םעד
 ביוט יד זא ,ךאנרעד .קאלש־ןביוט "סנראשאמ" וצ ייז
 ,טקישעג ךימ רע טאה גייטש ןייז ןיא ן-עוועג ןיוש זיא

 ,גנוי־ןביוט ןדמערפ םעד ןגאזנא ,רעריפשסיוא ןא יוו

 באה ךיא •ביוט ןייז ןזיילסיוא ןעמוק ןיוש ןעק רע זא
 לגנארעג םוצ טקוקעגוצ ןעהעש טייצ רענעי ןיא ךיז
 טימ ןיא ןסיירניירא ךיז ןגעלפ עכלעוו ,ןענושראק ןופ

 .עטאשט־ןביוט א ןופ

 ךרוד ןייג ועז ךיא געלפ ןעהעש־החנמ יד ןיא
 שרעה ׳ר ןייד ןטלא םעד שרדמ־תיב םוצ לסעג םעד
 ןופ ןגיוא עגולק יד ,םינפ טיירב ןייז .ןיורק השמ
 ־ךרד םיא וצ ןפורעגסיורא ןבאה ,שטנעמ־סקלאפ א
 ןוא געוו םעד ןטארטעגפא ןענעז רעגערט יד .ץרא

 ."טנוואנטוג" םעד ןגארטעג־ןגעקטנא טכורפרע טימ

 בוטש ןייז וצ ןייג ןעזעג ךיא באה לאמ ןייא טשינ
 ־ראפ־ליטש רעדא ,רעגערט ,סעקינוואדאס עטגירקעצ
 לסעג סאד טגעלפ לאמ לייט .רעקלעפ־ראפ עטמעש
 ־ןעיורפ ןגיוצעגסיוא־ןיד א ןופ ןרעוו טרעדורעגפיוא
 ־וצ קידוצ טלאוועג ןייד רעד טאה סאד — ןייוועג
 ךאנ עז ךיא .בייוו ןוא ןאמ ענעסירעצ ןריפפיונ
 יד ןוא ןגיוא עטמערבאב־סייוו עסיורג ענייז טציא
 יוו ןעזעגסיוא טאה רע •דראב עטיירב עטקיטניוועצ
 ־טאפ א ןופ שטנעמדרע רעקיציילפטיירב ,רעטסעפ א
 דימת םיא באה דיא .עיטסאניד־ףראד רעשילאכאיר
 ־יינש ןשיווצ ,שרדמה־תיב ךטשרעדאפ" ןיא ןעזעג
 ךיא ןיב לאמנייא .סרעגערט ןוא סרעטסוש ,םרעד
 זיא םאד .לביטש־ןיד־תיב ןייז ןיא ןעמוקעג וליפא
 עמאמ ןיימ .קיטיירפ ןצרוק ןקידרעטניוו א ןיא ןעוועג
 ןענעקספ לאז ןייד רעד ,ןוה א טימ טקישעג ךימ טאה
 גנאל ךימ טאה ןייד רעד .ףירט רעדא רשכ זיא יז ביוא
 ,ענייז ןעמערב עסיורג יד ןעזעג באה ךיא .טכארטאב

 .רפס םענעפא ןא וצ טרעדינעג ןבאה סאוו

 ? לגניי ,וטסיב סנעמעוו —

 ...םחספ־שרעה ןיב׳כ —
 טלאוועג ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעג טאה רע

 .ןטאט ןיימ ןענאמרעד ךיז

 .רשכ זיא םע זא גאז ןוא םייתא ייג —

 ןקיזאלכאנ םעד ףיוא טשודיחעג ךיז באה ךיא
 .ףוע םעד ףיוא ןפראוועג טאה ןייד רעד סאוו קילב

 ךאנ םיא ויבס .טכארטאב טשינ וליפא םע טאה רע
 ןופ לכיימש ןשירעזיילרעד םעד ראפ ראבקנאד טציא
 טרעהרעד ליומ ןיימ ןופ טאה יז ןעוו ,עמאמ ןיימ

 .ןייד ןופ קספ־רשכ םעד

* 
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 רעטייוו ווו ,לסעג־עשזאק ןופ לקניוו עמאס ןיא
 ןעוועג זיא םע לייוו ׳ןייג טנעקעג טשינ ןיוש ןעמ טאה
 ךיז טאה ןאקראפ םעברעצליה א ךרוד טמיוצראפ
 ןופ ףוס עמאס םעד ןיא .דאס םחלג םעד ןביוהעגנא
 ־נייא סאד ,זיוה ענרעצליה סאד ןענאטשעג זיא לסעג
 טאהעג טאה זיוה סאד .ץרג רודגיבא ןופ עקיקאטש
 טימ ןגיוצראפ טפלעה רעד ןיא זיב ,ךאד־לדניש א
 םנדעל טימ ,רעטצנעפ עניילק .ךאמ םענירג־קידלמיש א
 ־עבלאה א ןטינשעגסיוא ןעוועג זיא םע עכלעוו ןיא
 ףיוא ןייטש ןבילבעג ךיא ןייב לאמ ןייא טשינ .הנבל
 רעדא "טנייה" ןקידקיטיירפ םעד אד ןטעב לעווש רעד
 עלעקנוט יד קנעדעג ךיא .ןטאט ןיימ ראפ "טנעמאמ"
 ףיוא ךעלדליב יד ,ןשיט ערעווש יד ,קנעש עטצינשעג
 עלעקנוט עטיינעגסיוא יד ךיז ןאמרעד ךיא •טנעוו יד
 עטרעיישעג ןופ לקניפעג םעד ןוא שולפ ןופ ךעלעשיק
 םעניילק ןופ וטכיולעגסיורא ןבאה סאוו ,פעט ענרעפוק
 ןופ גנאלקעג־רעפוק םעד טרעהעג באה ךיא .לביק
 רעד ןיא ."לדניט" ןופ רעסאוו ועמעננא םייב רעפעש
 טאה טליפעג ןוא ור ,טייקליטש טשרעהעג טאה בוטש

 ןוא סקישער םעפע דאנ ור יד זיא סאד זא ןעמ
 ןעמ זא ןוא ןעשעג טנעוו יד ןיא זיא סאוו ,סקיטכיוו
 רעד ןיא ןראפעצ יאדווא בוטש רעד ןופ ךיז זיא

 .ןיירא טלעוו
 טבעלעג טאה סנירג יד ןופ בוטש רעד ןיא ,אד
 ץרג עניבאס ויליירפ יד שיליופ ןופ ןירערעל ןיימ

 .ןידג דוד ןופ רעטכאט־ןרעדורב א —

 ראפ טקעלפטנא עטשרע יד טאה ןידג עניבאס
 ןיב ךיא .עיזעאפ ןופ טייקנייש עקידתודוס יד רימ
 .ףלעווצ ראי א ןופ לרוחב א ןעוועג טלאמעד ןיוש

 רעד ןיא טפאלקעגנא ץרא־ךרד םיורג טימ באה ךיא
 "ןעשארפ" ןשידאלעמ םעד טרעהעג ןוא ריט־דאראפ

 .טגיווראפ שממ ךימ טאה םאוו ןירערעל ןיימ ןופ

 ןיא עפאנאק ענרעדעל א ףיוא ןסעזעג ויב ךיא
 עטכלאקעג יד ףיוא טקוקעג ןוא רעמיצ ןסיורג א
 יד ףיוא טקוקעג באה ךיא ,טיפוס ןופ םעקלעב
 טדערעג רימ וצ טאה ןירערעל ןיימ .קנעש־רעכיב

 .שילופ
 ןיא ןענופעג יז טאה קירוצ געט עכעלטע טימ
 טסאפראפ באה ךיא םאוו ,רעדיל ןטפעה־לוש עגיימ
 עכלעוו ןטעברא־םייה יד .ךארפש רעשיליופ רעד ףיוא
 טשינ טלאמעד ךיא באה ,ןבעגראפ טאהעג רימ טאה יז

 .טכאמעג טאהעג
 .טגערפעג ךימ יז טאה — זוטסניווו ווו —

 זיא יז .ןרעטיצ וצ ןביוהעגנא ןבאה ןפיל עניימ
 ןיא .רימ וצ טנעאנ יוזא ןענאטשעג טשינ לאמנייק
 רעגיינ ,שודיח טליפעגסיורא ךיא באה עגארפ רעד
 וצ סערעטניא ךיוא זא רימ ךיז טאה טכאדעג ןוא
 ןענאטשעג ןיב ךיא ןעוו .ןבירשעג באה ךיא סאוו םעד

 ןירערעל יד זא ,ןלאפעגנייא רימ זיא לעווש ריא ייב
 .ןיטעאפ א רעכיז זיא

 .ךיא ןיווו סאגלוש רעד ןיא —
 א ןוא ןגיוא ענייש ךעלרעדנווו טאהעג טאה יז
 יוו ראנ ,זאנ־רעלדא ןא שממ .זאנ עטצינשעג־ןיד
 ןעגנולקעג טציא טאה שיליופ ריא .ןייב־טנאפלעה ןופ

 .ענורטס־עפראה א טריראב טלאוו ןעמ יוו

 .םייהא רימ וצ טנייה םוק ,עשטפאלכ —
 ןוא ליטש יוזא טעשטפעשעגסיוא םאד טאה יז
 ־טיור א טימ ןראוועג ןסאגראפ ןיב ךיא שזא לדייא
 באה ךיא .ןראוועג טקאהראפ זיא םעטא ןיימ ןוא טייק

 .פאק םעד טלקאשעג ןפלאהאבמוא ראנ

 רעכיב טימ עקרעשזאטע ןא וצ ןעגנאגעגוצ זיא יז
 א עייר רעטשיילעג־דלאג א ןופ ןעמונעגסיורא ןוא
 "שועדאט ןאפ" םעשטיוועקצימ ןעוועג זיא סאד .דנאב

 .טרירטסוליא ,עבאגסיוא־טכאראפ א ןיא

 ־יוועקצימ ןופ קיזומ רעד ןיא וייא ךיז רעה —
 ."עיגארוואלז ירכיוו ואיעיוו" :רעטרעוו סעשט

 ־מערוטש םעד טליפרעד לאמ א טימ באה ךיא
 ןבליז יד ןופ ואט םעד ךרוד ןא־טמוק םאוו טניוו

 .טכארבעגסיורא טאה יז עכלעוו

 ,ןעמוקעגנא זיא טניוומערוטש רעשיטעאפ רעד אי

 וצ קעווא ויב דיא ןעוו ,רעטעפש ןראי טימ רעבא
 ןיא ןגעלעג ,עקנאלפ רעד ןופ רעדלעפ עקיפמוז יד
 ךאנ זרעפ ןבירשעג גנאל־ןהעש ,ןזארג עכיוה יד
 באה ךיא ווו רעדיל עטשרע עגיימ ןפאשעג ווא זרעפ
 רעדלעפ יד ,ןגעוו "ענשטאב" יד ,עיוואזאמ ועגנוזאב

 .רעטכעט עשירעיופ יד ןוא

 ןפא ןא טימ ןוא ןגיוא עקיטשרוד טימ באה ךיא
 ־קנעב יד .קסנאלפ טאטש ןיימ ףיוא טקוקעג ץראה
 ךימ .סיורג ןעוועג רעבא זיא ןישטאכאס וצ טפאש
 .ארקוו יד ןוא אקוואדלאשזד לכייט סאד ןפורעג טאה
 ןכיוה ןופ דיז ןזאלוצפארא טאהעג ביל באה ךיא
 עניילק יד ןפאב וצ ידכ עקדנעוו רעד טימ גערב
 ."סעקשטומ" ןפורעג ייז ןבאה רימ םאוו ךעלשיפ
 לימרעסאוו רעד ייב ןייטש וצ טאהעג־ביל באה ךיא
 ןשידיי ןופ ץוש ןיא ׳טראד .ספראדסלעגנעב יד ןופ
 ךיז ךיא באה ןיז עטנוזעג עסיורג ענייז ןוא רענלימ
 דנורא ועוועג ךיא ןיב אד .םייה רעד ןיא יוו טליפעג
 טאהעג ביל באה ךיא .סעקנאל ענירג ןופ טלגנירעג
 .ןישטאכאס לטעטש עקידנעלמירד .עקינוז־קיבייא סאד
 רעד םורא ץאלפ־דמאז םעד ,רעבלעוועג עניילק יד
 ןעמ טגעלפ געט־קראמ יד ןיא ווו "עזאק" יד .ענימג
 .ןרעטכינסיוא ריז ןלעוו ייז זיב םירוכיש ןצעזנייא
 ןראפעגכרוד סאג רעד ךרוד וענעז רעמוז ןטעפש ןיא
 .סעפאנס־האובת טימ ,ייה טימ רענעגעוו "עטסאינבארד"
 ןראוועג ןבירטעגכרוד ןענאד ךרוד ןענעז גאט ןדעי
 .דלימ עשירפ טימ טקעמשעג טאה םע ןוא יק סעדאטס
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 ןיא ןבילבעג רימ זיא עגיימ ןראי־לגניי עבעי ןופ
 טימ ןדנובראפ זיא סאוו דליב שילרעטסיוא ןא ןורכז
 עגיימ טימ ןדאבעג ךיז באה ךיא .לימרעסאוו רעד
 םניימ .לסעג ןיימ ןופ ךעלמיצקש יד — ךעלמירבח
 ןפורעג ןבאה רימ .ןראוועג ןעקנארטרעד זיא לרבח א
 ןעמ ןוא רעסאוו ןיא ןיידא זיא ךעטסאפ א .ףליה
 םייב .ןענופעג טשינ לגניי ענעקנארטרעד סאד טאה
 ןעמוקעג ןעגעז םע .םירעיופ טלמאזעג ךיז ןבאה גערב
 ןעגנאגעגכרוד ןענעז םע .סעקדאל יד טימ רעשיפ יד
 ־שולב" יד ןשיווצ טכוזעג ןבאה רימ .עגנאל ןעהעש
 ,םעגעקנארטרעד ןופ ןרעטלע יד .גערב םייב "סעשט

 םעד וצ קעווא ןענעז םירעיופ עפורג עצנאג א טיח
 רע זא ,ףראדסלעגנעב דיי םעד וצ ,רענלימ ןשידיי
 יד ןלעוו ,לימ־רעסאוו ןייז ןופ סעזוילש יד ןענעפע לאז
 ןעמ טעוו טלאמעד ןוא רייט ןופ ןלאפפא ןרעסאוו
 יד ייז קנעדעג ךיא .לפוג םאד ןעמענסיורא ןענעזי
 טימ ןעגנאגעג ןענעז ייז ;םירעיופ יד ןופ עיצאגעלעד
 טימ ,עסעווראב ׳עקידנגייווש ,פעק עטזאלעגפארא
 םע .םעצנאוו עטציפשראפ ןוא ראה עטרעביושעצ
 רעכעטראפ עטעשטאקראפ טימ ,םעיוג ןעגנאגעג ןעגעז
 .סיפ עטנוזעג ערעייז ןעזעגסיורא ךיז ןבאה םע ןוא

 סעדעי ןוא םירעיופ יד טימ ןעגנאגעגטימ ןיב ךיא ןוא
 ראה קאל ןצראווש ןסיורג םעד טראשעגקעווא לאמ
 יד ייב .גיוא ןטכער ןפיוא ןלאפעג רימ זיא םאוו
 :ףראדסלעגנעב רענלימ רעד טראוועג ןיוש טאה ןזוילש

 רעטרעטאלפעצ א טימ דיי רעקיציילפטיירב רעסיורג א
 יד .ןיז ענייז ןענאטשעג ןענעז םיא םורא .דראב
 ־סאז" יד ןענעפע לאז ןעמ זא ןטעבעג ןבאה םירעיופ
 ןבאה ןיז םרענלימ םעד .םעבמאד יד ייב "סעוואט
 טעוו םע — :םירעיופ יד ןגעק ןאטעג־לעטש א ךיז
 טליוו .טיוט יווייס ןיוש זיא דניק סאד .ןפלעה טשינ
 לאז ןעמ ןוא ןרעוו טיוט ךיוא לאז לימ יד זא ריא
 ןענעז םע .שינעקירט א זיא טציא .ןלאמ סאד ןלעטשפא
 ,"עקוואדלאזשד" רעד ןיא ןרעסאוו ןייק אטשינ טעמכ

 םאד ןלאמעצ ןענעק טשינ לאז ןעמ זא ,ריא טליוו
 ןראפ ךאד זיא םע ?ואט ריא טעוו םאוו ?ץואק

 ? םעיינ

 טאה רענייא .ןראוועג קיורמוא ןענעז םירעיופ יד
 יד ןבעל ןענאטשעג ןיב ךיא .טסיופ א ןביוהעגפיוא
 יד .רענלימ וטלא םעד ףיוא טקוקעג ןוא םירעיופ
 סענירפושט עטרעביושעצ טימ עקיטכעמ ,עכיוה ,ןיז
 א טימ .םירעיופ יד ןגעק ןאטעג־לעטש א ךיז ןבאה
 עטסעפ טימ ןוא טנראפ רענלימ רעד סיורא זיא לאמ
 ןוא "םעוואטסאז" יד ןופ ןטייק יד וצ ןעגנאגעג טירט
 זיא ןוז ןייא .תוחוכ עלא טימ ןעיצ וצ ןביוהעגנא ייז

 .טנעה יד ייב טפאכעגנא םיא ןוא ןטאט םוצ וצ

 בייל א יוו טמורבעגסיוא טאה — !פא זאל —

 םעד טסיופ רעד טימ ןאטעג־ץעז א ןוא רעטאפ רעד
 !ןייז ןעמ ףראד שטנעמ א — .ןיידא םינפ ןיא ןוז

 דלעפ ןיא קעווא ןענעז ןיז יד יוו ןעזעג באה ךיא
 טימ טאה רעטאפ רעד ןוא עטנראצעגפיוא ץירא
 סעבמאד יד ןופ ןטייק יד ןגיוצעג הרובג רעקיטכעמ א
 םארטש רענרעבליז א ןאטעג־םיר א טאה םע זיב
 ןוא ןראוועג וכארבעגפיוא םארטש רעד זיא ךאנרעד ןוא
 ןוא טעפמיא טימ ןרעסאוו ןציילפ ןעמונעג ןבאה םע
 זיא לימ יד .טכאקעצ ןוא טמיושעצ ךיז טאה םע

 . .. , ״ .ןראוועג־ליטש

 ־קראמ יד ןיא ,ןישטאכאס ןיא ןפארטעג באה ךיא
 רעטנוא ךעלקעז טימ עטרעמכאיעצ םרעטעפ עגיימ געט
 .סעתפי־המ יד ייז ןעמ■ טאה ןפורעג .סמערא יד

 טאה רעדעי םאוו ,ןעמאנוצ ץיק ןעוועג טשינ זיא סאד
 רעתמא רעד ןעוועג זיא םאד ראנ ,ןבאה טזומעג םייא

 .דצ סעמאמ ןיימ ןופ ןעמאנ־עילימאפ

 םייב ןסעזעג ךיא ןיב ןסטכאנ־וצ־תבש יד ןיא
 ךיז ןעמעג םע יוו ןעזעג ןוא בוטש ןיא עילע רעטעפ
 טימ ןרעפיצ ןביירש ןוא םרעטעפ עקידרעב יד ףיונוצ
 ,ךיז ןציה ,ןביירש ייז .שיט ןטעקאנ םעד ףיוא דיירק

 ןוא לברא ןא טימ ןרעפיצ יד פאדדזגור טימ ןשיוו
 רעצעמע טגעלפ לאמלייט .ןרעפיצ ערעדנא ךיילג ןלעטש
 לופ רעטעמכאיעצ א ןאט־גנורפש א םרעטעפ יד ןופ
 .ןיידא שיט ןיא טסיופ רעד טימ ןאט־פאלק א ןראצ טימ
 טעילוטעג רענעקארשרעד א טלאמעד ךיז באה ךיא
 רעטעפ םעד ףיוא טקוקעג זייב טאה יז .רעטומ ןיימ וצ
 ןביל ןייז ןופ שינעקישנא ןא" — :ןפורעגסיוא ןוא
 שזא ,לרעדירב ןיימ ןיא טכאק עכוי יד יוו ,ןעמאנ
 ןיימ ןוא ."ןקארשעגרעביא דניק םאד רימ טאה רע
 ־ץראווש רעכיוה א ןעוועג זיא "לרעדירב" סעמאמ
 םינפ טיור א טימ ,ןעלקסומ טימ גנוי רעקידרעב
 עמאמ ןיימ .טליפשעג םיא ןיא טאה טולב סאד שזא
 םתס ןעוועג טשינ אד זיא יז .דצ א ןעוועג ךיוא זיא
 ־ראפ טפראדעג םאד טאה יז .ןובשח םייב עקיטייז א
 ןובשח א ןגירק ךיוא ןגעלפ רימ .ןטאט ןיימ ןטערט
 עטאט ןיימ ."ראימיוו" ןופ ןוא רעדלעפ־עדנערא יד ןופ
 ןיא ןסעזעג תונובשח עקידסטכאנ־וצ־תבש יד תעב זיא
 ורטפ טלאוועג טשינ טאה רע .ייט טפוזעג ןוא בוטש
 ־גא" טשינ םיא זיא םע ןוא סרעטעפ יד טימ טייצ
 ־םפראד יד ושיווצ זא ,טסווועג טאה רע ."ןענאטשעג
 ייז .טאפש ףיוא ןייז טלעטשעגסיוא רע טעוו ןדיי
 זיא עטאט ןיימ זא ןסעגראפ טנעקעג טשינ ןבאה
 ןיא ןגארטעג ןוא עטאפאק רענעדייז א טימ ןעמוקעג
 ןא ןוא ספינש א טימ ןגארק ןסייוו א געטנכאוו יד
 ןיא טזאלעגסיורא טשינ ךיז רע טאה לקעטש ןרעבליז
 יוו ןכאמוצכאנ טאהעג־ביל טאה רעטעפ ןייא .םאג
 ןענעק עדייב ןוא םירעיופ טימ ןייא טהנעט עטאט ןיימ
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 רעשישטייד רעד .ןייטשראפ טשינ ןפוא םושב ןיז
 ־דליוו ןעוועג אד זיא שיליופ םנטאט ןיימ ןופ טנעצקא
 ןטכע ןא טימ ןדער טפראדעג אד טאה ןעמ .דמערפ

 .ןושל־ספראד ןשוואזאמ

* 

 ןיב ךיא זא ,טכאדעג רימ ךיז טאה קסנאלפ ןיא
 קירוצ ןסירעג ךיז באה ךיא .לשריה ןעגנאפעג א יוו
 םעבייש םוצ ןוא ןעגנוי־רענלימ יד וצ ׳םרעטעפ יד וצ

 .ךייט

 .טנגעג רעקיפמוז ׳עמערא ןא ןיא טגיל קסנאלפ
 העקידנעייטש א טעמכ זיא אקנאלפ ךייט רעד
 הנאל ךאלפ קירעדינ א .ןזארגפמוז טימ ןסקאווראפ
 ־אנאק יד ץא ןוא םעוואנאק יילרעלא ןופ ןטינשעצ
 ןעמ טאה ןרעמוז ןיא .עטאלב־פמוז עקימיילש א םעוו
 רעד םיואגנעל .םיקחרמ ףיוא טריפשעג חיר־פמוז םעד
 ־םולפפא ענעפא ןא ןגיוצעג ךיז טאה םאג־עשזאק
 ־בוא ןוא הווקמ רעד ייב סעטאלב יד ןוא עוואנאק
 ־םרא טשינ לאמנייק ןיענעז שרדמ־תיב ןטשרעט

 .ןראוועג טנקירטעג
 טלא ןיב ךיא .1926 ראי ןיא ןעוועג זיא םאד
 ןגירקעג באה ךיא .ראי ןעצ עצנאג ןייק טשינ ןעוועג
 ןעמעננא ןעגנאגעג ןיב ןוא םעקעוושט ןופ לטסעק א
 םע ןוא ךעלמילב לטסעק ןיא ןצנאלפ וצ ףיוא דרע
 ןיב ךיא .לטערב־רעטצנעפ םעד ףיוא ןלעטשקעווא
 ־וצ ויב ךיא ןעוו .םאג־עשזאק רעד ךרוד ןעגנאגעג
 ־גנילירפ רעד טימ לסעג־עשזאק ןופ גאר םוצ ןעמוקעג
 א ןייטש ןבילבעג ךיא ןיב ,לטסעק ןיא דרע רעקיד
 א ןעגבאגעג זיא םאגלוש רעד ךרוד :רעטפאגראכ
 עקידנעכאפ טימ ,ןטסיופ ענעביוהעגפיוא טימ ןומה
 ןעוועג טשינ זיא םאד .ןייב .סנקעטש טימ ,ןעלטיה
 זיא םאד .דאראפ ןייק טשינ ןוא עיסעצארפ ץיק
 ךיא .ןעזעג טשינ ךאנ באה ךיא סאוו סעכלעזא םעפע
 ןיימ וצ .ךרודא טעוו ןומה רעד זיב טראוועג באה
 ןשטבעמ יד ןשיווצ ןעזעג ךיוא ךיא באה שודיח ןסיורג
 ןענאטשראפ טשינ באה ךיא .ןדיי עטנאקאב עכעלטע
 באה ךיא .ןשטנעמ יד ןופ ןראצ םעד ןוא ורמוא םעד
 ןקארשרעד ןומה ןופ טייקטמערוטשעצ רעד ראפ ךיז
 ןטשרעדאפ ןופ פערט יד זיב ןטערטקירוצ ןעמונעג ןוא
 יד טנאה רעד ןופ קידנזאלסיורא טשינ ,שרדמ־תיב
 ןיא טאהעג באה ךיא םאוו דרע־ץראווש עשיליופ
 ־םרא םעד טנגעגאב ךיא באה רזא — .לטסעק ןיימ
 טאה יקסדוסליפ ןעוו ׳1926 ראי ןיא ןליופ ץא זיורב
 ־באמעד ןבאה ןטסילאיצאס ןוא "שטופ" ןייז טכאמעג

 .טרירטס
 טימ גנוריסאפ א ןיא טנאמרעד ךיז באה ךיא ןוא
 טסיופ ןיימ ןיא טמעלקראפ באה ךיא סאוו דרע

 ןראוועג קנארק ויב ךיא .טלא ראי םקעז קידנעייז
 ןגארטעג ךימ טאה עמאמ ןיימ .עניטאלראקש ףיוא
 ־קאד ןשיליופ א וצ רעדלעפ רענישטאכאס יד ךרוד
 ענייז וצ ורפא־רעמוז ףיוא ןעמוקעג זיא רעכלעוו העט
 ןיימ ויז טאה ,עטרעיופ עטנאקאב א ןופ .םיבורק
 ןדעי טרעקא רעטקאד רעד זא ,טסווורעד עמאמ
 ןגארטעג ךימ טאה עמאמ יד .לכייט ןבעל גאטראפ
 טאה ןוז יד ןעוו ,טכארבעג ךימ ןוא טבעה יד ףוא
 דל.עפ טרעקאראפ א וצ ׳ץיגפיוא ןביוהעגנא םאוו־ראנ
 .עדזארב רענעסירעגפיוא רעד ףיוא טזאלעגפארא ןוא
 ףיוא טירט עקידלקאוו טלעטש יז יוו ןעזעג באה ךיא
 א וצ םעפע טדער ןוא דלעפ ןטרעקאעצ־ףיט םעד
 רע .רעטקאד רעוועשראוו רעד ןעוועג זיא םאד .רעיופ
 זיא רע זא ןוא לכייט ןיא טנעה יד ןשאוועג טאה
 ענייז ןעזעג ךיא באה טנעאנ רימ וצ ןעמוקעגוצ
 עקידרעסאוו־אלב יד ןוא סעצנאוו עקצעכאלש עסיורג
 ןוא דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךימ טאה רע .ןגרא
 .עקשטירב רעטנאפשעגסיוא רעד ףיוא טצעזעגקעווא
 ? ןטסיופ עטלייבראפ ענייד ןיא וטסאה סאוו —

 .רעטקאד רעד טגערפעג ךימ טאה —
 .ןענעפע טלאוועג טשינ ןפוא םושב ייז באה ךיא

 .טקריוועג ןבאה עמאמ ןיימ ןופ דייר יד טשרע
 הרע רעצראווש טימ ןעוועג לופ ןענעז טנעה עניימ

 ןייד — רעטקאד רעד טגאזעג טאה — אטיבאק —
 .סמערוטש ךס א ןטלאהרעביא טעוו רע .ןבעל טעוו ןוז
 רעזדבוא ןיא ךיז טרעמאלק רע יוו טשיג וטסעז

 ? דרע רעשיליופ
 ןסיורג א עמאמ ןיימ ףיוא טכאמעג ובאה דייר יד
 ךיא .טלייצרעד ןדעי גנאל־ןבעל א ייז טאה יז .םשור
 טציא .אי .ןראוועג טנוזעג םורא געט עכעלטע ןיא ןיב
 ־וטש ךס א ןטלאהעגרעביא באה׳כ זא ,ןגאז ךיא ןעק
 טרעפטנעעג טשינ טאה דרע עשילופ יד ראנ .סמער
 םע םאוו טפאשביל רעד טימ ריא וצ עביל ןיימ ףיוא
 םוצ קיטליגכיילג ןעוועג זיא יז הרע עדעי טרעפטנע

 .רעדירב עגיימ ןופ לרוג
 ־המהב יד ועוועג ןענעז םינכש עטסטנעאנ עגיימ
 ןיא ןעוועג זיא ןוז א םרעייז .םקאשאר יד — רעביירט
 יד ןופ רענייא ועוועג זיא קאשאר .רעטלע ןיימ
 זיא סאד .קסנאלפ ןופ רעביירט־המהב עטסטנאקאב
 ־מורא ,רוכיש דימת ,טסירק א ,קאילאפ א ןעוועג
 ,עניורב־לעג ,טניה עקירעדינ ,עטאלדוק ןופ טלגנירעג

 ןבירטעג טאה רע .סנטלאק טימ ,עטקעלפעג־ץראווש
 .ןילאוו ןופ טייוו טעה ,עשראוו ץיק ׳גיצנאד ןייק יפ
 ־רעטנוא טנרעלעג ךיז ךיא באה ןוז סקאשאר ייב
 ־ירעביירטנא רעד טימ ןקאנק ןוא יפ ןטראס יד ןדייש
 רעייז רעבא ךיז טאה טפאשדניירפ יד .שטייב רעש
 סאווראפ טשינ ךיא סירו םויה־דע ןוא טקידנעעג דיג
 טימ ןטייווצ ןפיוא רענייא ופראוועג ךיז ןבאה רימ
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 ךארבסיוא רענאטנאפס א ןעוועג זיא םאד .ןטטיופ יד
 סטכאנ־וצ־קיטיירפ א ןיא םאד זיא ןעשעג .סעכ ןופ
 בוטש ןופ םיורא ויב ךיא .ןיסע ןקידתבש םעד דאנ
 רעד ןגארטעג רימ ןופ ךיז טאה םע ןוא רעטאז א
 רימ זיא רעטצניפ רעד ןיא .ךיוי ןוא שיפ ןופ חיר
 טליפרעד באה ךיא .ךוז סקאשאר ןעמוקעגנגעקטנא
 ןעוועזאר ןקסאיווס ןופ חיר ןעיור םער םינפ ןיימ ףיוא
 יאדווא טאה רע ןוא טיורק ןרעיוז ןופ ןוא טיורב
 עטליפעג ןוא הלח רעשידיי ןופ חיר םער טריפשרעד
 ןוא רעטצניפ רעד ןיא ןענאטשעג ןענעז רימ .שיפ
 ןפראוועג ךיז רע טאה לאמ א טימ ןוא טעפאסעג רעווש
 ןבאה רימ .לגענ יד טימ ,ןטסיופ יד טימ רימ ףיוא
 ־אלקעגנייא ,פערט ערעטצניפ יד ןופ טלקייקעג ךיז
 ־רעדיילש א םיא באה ךיא .רעזדלעה יד ןיא ךיז טרעמ
 טציירעצ רעמ ךאנ זיא ןוז סעקאשאר .ךיז ןופ ןאטעג
 ־רעביא ןעוו .ןעלקסומ עטסעפ עניימ ןופ ןראוועג
 ןעמונעצ זדנוא ןבאה סאגלוש ןופ ןדיי ענעקארשעג
 ןפאלעגנא זיא םע .טקיטולבעצ ועוועג עדייב רימ ןענעז
 טאה יירעליב טסיוו א ןוא טנוה רעטאלדוק א םרעייז
 רעטצנעפ .החונמ עקידסטכאנוצ־קיטיירפ יד ןסירעצ
 םינכש יד ןופ ןשטנעב סאד .טלארפעצ ךיז ןבאה
 ןוא יירעליב־טניה טימ ןראוועג טשימעגסיוא זיא

 .רעבייוו ןופ יירשעג א

 םאד םאווראפ טגערפעג טשינ ךימ טאה ןיעמ לפיוו
 טנעקעג טשינ ךיא באה ,ןכארבעגסיוא זיא געלשעג

 .הביס םוש ןייק ןבעגנא

 ןופ ? יוזא םתס ? ןיירא טלעוו רעד ןיא טאלג —
 — .טגערפעג רעטאפ ןיימ טאה — ? טיוה רעלעה רעד

 טשינ טלאפאב ןעמ — .טשינ רימ ךיז טביילג םעפע
 טגאזעג טאה — !לגניי ךעלטנרא ןא טכאנ רעד ןיא

 !ןיאטעגפא סעפע םיא טסאה — .רזוע ןכש רעד

 ןאטעגפא באה ךיא םאוו טכארטעג גנאל באה ךיא
 ךיז ףיוא ןעניפעג טנעקעג טשינ ןוא לגניי סקאשאר
 טציא זיב ךאנ ןעק ךיא .דניז ענעגנאגאב םוש ןייק
 טאה לרבח שיליופ ןיימ םאווראפ ןייטשראפ טשינ
 ,סטכאנוצ־קיטיירפ םענעי ןיא רימ ףיוא ןפראוועג ךיז

 .האניש אזא טימ פערט ערעטצניפ יד ףיוא

 ןיימ .רדח ןיא ןעגנאגעג ךיא ןיב טייצ לקיטש א
 ןפורעג םיא טאה ןעמ .לאקזחי ׳ר ןעוועג זיא יבר
 ןיימ ןפורעג טאה ןעמ םאווראפ ."ראדוסאג לקסח"
 זיא "ראדוסאג" רעד .טשיג ךיא סייוו "ראדוסאג ן׳יבר
 גנע ןא ןיא לדיי ןלאפעגנייא קירעדינ א ןעוועג ראג
 ןוא לדרעב ןיורב ןיילק א טימ לטאלאכ יורג ןגייצ
 ןעמ טאה יבר ןיימ וצ .ןגיוא ענעקארשעצ עסיורג
 ךגעק לביטש־םעדיוב א ףיוא שזא ןרעטעלק טזומעג
 יד .ןלייז עכיוה יד טימ לוש רעסיורג רעד רעביא
 גאט ןלעה ןטימ ןיא .טלקאשעג ךיז ובאה פערט

 .םירצמ ךשוח שממ ןעוועג פערט יד ףיוא זיא

 רדח ןיא ויירא לאמ עטשרע םאד ןיב ךיא ןעוו
 םורא טצעזעגסיוא ךעלגניי 30 א ןעזרעד ךיא באה
 ןעגנירפשעגמורא זיא יבר רעד ןוא שיט ןגנאל א
 ןעמוקעג ןיב ךיא ."ליוזמאק" ןשילרעטסיוא ןא ןיא
 .עמאמ ןיימ ןופ גנוטיילגאב רעד טימ גאט ןטשרע ןיא

 ןיא ףינמ ןטירד" ןכאנ יאדווא ןעוועג ןיוש זיא םע
 ־צנילפ רעד טיול ,טסייה סאד ,שרדמ תיב ןטשרעטנוא
 רעטשרע רעד ןיב ךיא ראנ יוו .11 םורא ,טייצ רעק
 רעד ןיא טנעוו יד רעירפ קידנפאט רדח ןיא ןיידא
 ןבילבעג ןיב ןוא ,פערט יד ףיוא שינרעטצניפ רעשירצמ
 יד ךימ ןבאה ;ןגיוא עטנפעעצ עסיורג טימ ןייטש
 טייקיטסול ןוא רעגיינ טימ טקוקעגנא ךעלגניי־רדח
 :ןיגירשעגסיוא לוק ןייא טימ םעצולפ ןבאה עלא ןוא

 !רעפעפ !רעפעפ —

 רעד זא ,ןעזעג ךיא באה שודיח םיורג ןיימ וצ
 טשרע .יירשעג ולאראכ םעד טימ טרישזיריד טאה יבר
 טנגעגאב םאד זא ,ןראוועג ראלק רימ זיא רעטעפש
 ןענעז סאוו ׳ענעפאלשראפ ,עטקיטעפשראפ עלא יוזא ןעמ
 סיוא טעז ןוא .גאט ןופ בייהנא םוצ ןעמוקעג טשינ
 ־ראפ א ראפ ןעמונעגנא ךיוא ןעמ טאה ךימ זא

 .ןטקיטעפש

 םע .סיפ זיב פאק ןופ טכארטאב ךימ טאה ןעמ
 עטסאפעג עניימ ךעלגניי יד ןראוועג ןלעפעג טשינ זיא
 ־יעפילאג עשיצקש יד טשינ ווא ךעלעוויטש עניורב
 ןופ פענק ענרעטומלרעפ יד טפאטעג ןבאה ייז .ןזיוה
 ןטשרע םעד ךיילג .לדמעה עוואטינאס־ץראווש ןיימ
 א ןופ דלעה א יוו םייה א ןעמוקעג ךיא ןיב גאט
 רענייא טאה — ״רענישטאמכאלס״ וד — .געלשעג

 ך רעקראטש א טסיב וד — רימ וצ טגאזעג
 ךיז ןבאה ןוז םניבר םעד ריוא ןוא ןיציבר יד
 דרט טימ ןעמוקעגפא וענעז רימ ןוא טשימעגניירא

 ."םעגראטש" ענעק

 ךונח" ןיא ןענרעל רעבירא דיא ןיב ךאנרעד
 ןיא שדוק־ןושל ןופ רערעל רעטשרע ןיימ ."םידלי
 טימ באה ךיא ןכלעוו ,דנאפלעג םוחנ רערעל רעד ןעוועג
 זיא סאד .םקנארב יד ןייא ןפארטעג קירוצ ראי א
 ןיילק א ןופ רעקימאטשפא ןא ׳ןאמרעגנוי א ןעוועג
 ןסיורג ןופ רבח־טנגוי א ,קסנימ ןבעל עלעטעטש
 םעילאווכ־המחלמ יד ךרוד זיא דנאפלעג .ןיטוס דעלאמ
 קסנאלפ ךייק ןראוועג ןגארטראפ םעיצולאווער ןוא
 וצ ןוא ,ןעוועג זיא רע .םייה ןייז ןענופעג אד ןוא
 רערעל רעד זא ,ןגאז םאד ךיא ועק דיירפ םיורג ןיימ
 לטעטש ןשיליופ םעד ןיא רעטבילראפ א ןבילבעג זיא
 עסיורג ראג טאה דנאפלעג רערעל רעד .קסנאלפ
 יד ןופ ,אווינ־רוטלוק םעד ןבייח ראפ ןטסנידראפ
 יד ןצנאלפנייא ראפ םרעדנוזאב ןוא רעדניק עשידיי
 ךאנרעד .שדוק־ןושל וצ ןוא לארשי וצ טפאשביל
 ־פראש — רערעל ןרעדנא וא ייב טנרעלעג ךיא באה
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 א ןופ טמאטשעג טאה םאוו ,רעקסנאלפ א — ןייטש
 ."קראמ םעיינ" ןופ החפשמ רעטנאקאב

 ןעזסיוא םעד טאהעג ויוש טאה םידלי־ךונח רעד
 א ,םירפס יד ןטלאה וצ ווו קנעב ;"עלאקש" א ןופ
 ,עפאמ א .דיירק טימ ןביירש וצ לוואט רעצראווש
 רעד ןופ עיצקעל ןייא טלייטעגפא טאה םאוו ,קאלג א
 םע .עגבערטש א גובעג ןילפיצסיד א ןוא רערעדנא
 ךונה רעכעלגעוואב דימת רעד רימ ריז טנאמרעד
 לטאלאכ קיטכיצ טסאפעג א ןיא קידנעטש .ץילגייא
 ןיא ןלאפניירא טגעלפ רע .רעפסאר ןסיורג א טימ
 ןא ןכוזסיוא ןוא רעקילייא ןא "ךונח" ןופ סאלק
 ןיא ןאט־ץעז א עריוו א טימ ווא "רערעיורבמורא"
 ךיא .טנאה רעטקערטשעגסיוא סנטקידלושראפ םעד
 ןיא ויא רע יוזא יוו ,ץילגייא דונה ׳ר םעד ,קנעדעג
 רעניפוליגב א ןוא ןיפוליגב ןעוועג הרות־תחמש א
 ,ייברעד ןוא ןוגינ ןשידיסח א ןופ טקאט םוצ טצנאטעג
 עדייב ןיא טקעטשעג םיא זיא םאוו ,לדאנראה א טימ
 ־ראה יד ןופ קע רעטייווצ רעד ןוא ןעלקניוו־זאנ
 יד ןביוהעג רע טאה — ןייצ יד ןשיווצ — לדאנ
 ךעלריטאנמוא קידנטיירפשעצ זאנ לייט עטשרעטנוא
 א םינפ ןייז ןבעגעגוצ טאה םאד .רעכעלזאנ יד
 .רעטכעלעג םיורג ןפורעגסיורא טאה םע ןוא םזימאק

 יד ןופ טנעקעג ץילגייא ךונה דאנ באה דיא
 םיא ייב ןכאמ וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא סאוו ןכוזאב
 א ןגראב טפראדעג באה ךיא תמחמ ,לאמא ,בוטש ןיא
 א םעפע רעדא ,ץיה יד ןטסעמ וצ רעטעמאמרעט
 ןעוועג זיא ץילגייא ךונה ווו םילוח־רוקיב ןופ ילכ
 ־לוש יד ראפ טשינ ךיז לעטש ךיא .סאבעלאב רעד
 ךונה ןקיאורמוא ,ןקידנלייא ,ןקיטכיצ םעד ןא סאג
 טקיטכענעג טאה סאוו רעד ןעוועג זיא רע .ץילגייא
 רעד ,אשידק הרבח יד ןופ טפיוה רעד ,עקנארק ייב
 טייקיטכערעג ןוא רשוי ןופ שטנעמ רעד .רעייג־היוול
 ־גאריוו" ןוא רעגערט ,ןאמראפ ,עלאגעלאב םעד ראפ

 .ןדיי ענייש יד ראפ דיוא יוו "קינ

 ךגראמירפ יד ןיא טנרעלעג ךיא באה ךונח ןיא
 לייוו ,טייקשידיי לסיב א ןענרעל וצ אד ידכ ןעהעש
 שטאכ ,עשיליופ א ןעוועג זיא לוש ענכעשוואפ יד
 ןעמאנ ןטימ דיי א ןעוועג זיא רעטלאווראפ רעד
 ןעוועג ןענעז רערעל עלא טעמכ ןוא עדאגישפ עלוא
 טלעטשעגוצ זדנוא טאה קצאלפ עקידתונכש םאד .ןדיי
 קצאלפ ןיא לייוו ,לוש ענכעשוואפ רעד ראפ רערעל
 ןבאה רימ .ראנימעס־רערעל רעשיליופ א ןעוועג זיא
 .יקסנאנזאפ לאכימ עיגילער ןופ רערעל א טאהעג
 ןעמענ יד טרעהרעד לאמ עטשרע סאד באה ךיא ןעוו
 םעפע טימ שיליופ ףיוא תובא עשיכנת ערעזדנוא ןופ
 ךיא באה — גיילסיוא ןשינייטאל םענעגיוצראפ א
 תובא עקידרעב־טיירב יד ףיוא ןגירקעג תונמחר
 טאה ןעמ זא טכאדעג רימ דיז טאה םע ןוא ערעזדנוא

 עשילאכאירטאפ עשידיי־טלא יד ןופ ןאטעגסיוא ייז
 .ךשטאאד" ןיא ייז טלדנאווראפ ןעמ ןוא רעדיילק

 ־לוש עצנאג יד טנעקעג טעמכ ןיוש באה ךיא
 ינאלעשז" םעד זיב רעשימייה א ןראוועג ןיב ןוא םאג
 עטייווצ א ןעוועג רימ ראפ ןיוש זיא סאוו ,"קעניר

 .טלעוו

 םעד טימ ןקארשעג ךימ טאה גאר ןיא קייטפא יד
 ךיא .ןגאלשעג טראד ןופ טאה סאוו ,חיר־ןטפעצער
 ־כוב ענעדלאג עסיורג יד ראפ טאהעג טסגנא באה
 םאד .דליש רעצראווש א ףיוא "א ק ע ט פ א" ןבאטש
 ךיא סאוו קעד־ענמורט א ןיא טנאמרעד ךימ טאה
 סאג רעקצאלפ רעד ףיוא רעביא־ןגעק ןעזעג באה
 רעד וצ ןגיוצעג דימ טאה ךאד ןוא .שזאינמורט םייב
 ןגיינוצ לאמ קילדנעצ א טנעקעג באה ךיא .קייטפא
 ןסיוו ןלעוו ןוא ברש רעסיורג רעד וצ פאק ןיימ
 רעד זא ,ךיז טכאד רימ ןוא — .זיא םע טעפש יוו
 יילרעלא טימ עפאש רעד רעביא ,רעגייז רעסיורג
 זיא ,"טפיג" טפירשפיוא םעד טימ ןוא ןטפעצער
 ,טאטש ןיא רעגייז רעסיורג רעקיצנייא רעד ןעוועג

 טאה לטעטש ץנאג א .םאגלוש רעד ןופ סרעדנוזאב
 זיא םאוו רעגייז םרעקייטפא םעד טימ טצונעג ךיז
 .ןטפעצער םעיאלס טימ לופ עפאש א ףיוא ןענאטשעג
 גאט ןיא לאמ עכעלטע ןקיש ךימ טגעלפ ןעמ
 םעד טיול ."קייטפא רעד ןיא זיא םע טעפש יוו" ןקוק
 "דנאשזוא" ןיא ןעגנאגעג ןעמ זיא רעגייז־קייטפא

 םעד טיול ."םעינעשארפ" יילרעלא ןקידיילרעד ןיירא
 וצ סעשזאקשזארד יד ןראפעג ןענעז רעגייז־קייטפא
 ןראוועג ךיוא זיא רעגייז םעד קנאדא .ןאב רעד
 טעראפעג דימת ךיז טאה רע .ראזיווארפ רעד רעלופאפ
 ־דלימ עלעקנוט א טאהעג ןבאה םאוו דעלשעלפ טימ
 ־ראפ ,ךעלריפאפ עגנאל טימ עטפעלקעגוצ ,רילאק
 טשינ םיא טאה רענייק סאוו ,בתכ א טימ ענעבירש
 ־עלאמעגסיוא יד זיולב .ןענעיילרעביא קיטכיר טנעקעג
 רעשילרעטסיוא ןא םעפע םמא גנאלש עטלקיוועג ענ
 ,םעלבמע רעשיניצידעמ רעד ן־עוועג זיא םאוו ,ילכ

 .ןענאטשראפ ךיא באה םאד

 ,קייטפא רעד ןיא ןייטש ךיא געלפ לאמ לפיוו
 רעד ףיוא זקוק ןוא טנאה רעד ןיא לטיה ןטימ
 ןוא וטפעצער עגנעמ יד ףיוא ,לאשגאוו רעשיקייטפא
 טעוו עגיימ טפעצער יד זיב ןטראוו רעקידלודעג א
 ־עניא ןופ ןעזעג טלאמעד באה ךיא ? ךרעוו קיטראפ״
 ,ןייא ךיז טגייב רעייגייבראפ רעדעי טעמכ יוו קינייוו
 טקוק ןוא קעשאד א יוו ךאלפטנאה יד קעווא טגייל
 רעסררג א טייטש םיא רעטנוא סאוו ,רעגייז ןפיוא

 •טפיג :טפירשפיוא ןטימ יאלס

 ־םער טימ טכארטאב זרה־קייטפא םאד באה דיא
 יד וצ ןעוועג דיוא זיא ץרא־דרד רעד ןוא טקעפ
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 ןופ זיוה ןיא טביווועג ןבאה סאוו תוחפשמ עכעלטע
 .קייטפא רעד

 רעד ןופ גאר ןיא ,קייטפא רעד רעביא ןגעק
 קנעש יד ןענופעג ךיז טאה קראמ ןוא סאג־לוש
 ןוא .טורעג טשינ אד טאה ריט יד .גוצרעסאוו ןופ
 א ריט רעד רעביא קאלג רעד טאה לאמ םעדעי
 עטציוושראפ ןוא עטעראפעצ ,םייוג ,ןדיי .ןאטעג־גנולק
 ־ימאק א .רעקיצניינ־ןוא־ףניפ סעקעשילעק עלופ טימ
 *טסביוא וא ,רעלקעמ־האובת א ,לרחוס א ,ראשזאיאוו

 טאה רענייא טאוו ,סעשזאקשזארד עטגירקעצ ,רעלקעמ
 ,םרעפיוקפיוא ,ןטייווצ םייב "עדזאי" יד טפאכעגסיוא

 ־רעדיינש ,םירחוס־המהב ,םעקינרוק ,םעקינבאריוו
 טאה ןעמעלא — ןלעזעג־רעריזירפ ןוא םרעטסיימ
 סגוצרעסאוו ןיא גאט ןטימ ןיא ןפערט טנעקעג ריא
 .עדאפ א טצעזעג טאה טעפוב ןרעטנוא ןופ .קנעש

 ןרעיוז טימ ,עקדאוו טימ ,ריב טימ טקעמשעג טאה םע
 .סייווש טימ ,סאווק

 יד ןיא למוט רעד ןעוועג זיא םיורג רעדנוזאב
 טזומעג רעקנעש רעד טאה לאמנייא טשינ .געט־דיראי
 ןטפיוזעגנא ןא םיידי עטנוזעג ענייז טימ ןעמעננא
 ריטרעטניה ןא ךרוד םיא ןפעלשסיורא ןוא רעיופ
 דיז זיא רוכיש רעשירעיופ אזא .ןיידא ףיוה ןיא
 יפא םיא טאה םע זיב רענייטש יד ףיוא ןפאלשעגפא
 תוללי טימ ןוא עיוג עטרעטכינעגסיוא־בלאה א טכוזעג

 .עקנאמרופ רעד וצ "שזאדאפסאג" םעד טריפעג

 ־םחנמ יד ,ןדיי עקיטומטוג יד ייז קנעדעג ךיא
 זיא ןעמ ןעוו טאוו ,םינלטב יד ,קצנילפ ןופ םלדנעמ
 טראד ייז ןענעז ןיידא קראמ ןיא ןעמוקעג טשינ ראנ
 ךיז טעראפעג רעדא יורטש א טייקעג ןוא ןענאטשעג
 טאהעג דימת ןבאה ייז .םעקנאמרופ עשרעיופ ןבעל
 יד ןעוועג ןענעז םאד ?םע טנערב םאוו .טייצ
 םע םאוו ןופ ןוא רעדעס ןופ ,האובת ןופ סרעלקעמ
 ־עג עקיזיר ןגאלשעגנא ןבאה ייז .טכאמעג ךיז טאה
 טנכערעגסיוא ,"םיפתוש" יוו ןייטשוצ טלאוועג ,ןטפעש
 לרעלעט סאד" טגאזעגוצ ןוא םיחוור יד הטורפ א זיב
 עשיטאטש יד טריפעג סאד ןבאה ייז ."למיה ןופ
 ןצעזנא םייב טלאה םע רעוו טסווועג ןוא ךטפעשעג"

 ...ףיורא טייג םע רעוו ןוא
 רעד זיב שזא יירעקעב סנאשאי ןבעל ,קראמ ןיא
 ייווצ .סעקשזארד יד ןענאטשעג ןענעז .םאג־עקסנודז

 ,ךעלמייצ דרעפ יד ןאטעגנא ייז ןבאה גאט ןיא לאמ

 ןראפעג ןוא "קערבא" ןטימ לטסעק סאד ןעמונעגקעווא
 ןסעזעג ןענעז ייז .ךעניושראפ" ןטראוופא ןאב רעד וצ
 יד טלקניפעג ןבאה םע ,טיירב "לאשזאק" םעד ףיוא
 ןענעז םאד .סעקשאד עטריקאל יד ןוא פענק ענעשעמ
 ־שזארד עקיציילפטיירב ,עפמערק ,עקירעדינ ןעוועג
 ןענעז דדעפ ערעייז .עזג רעטנוזעג א ןופ םעשזאק

 ־אב ןאפשעג םאד ןוא עווראב רעטוג א טימ ןעוועג
 רעדער־ימוג יד ןופ סעכירפס יד ןוא לקינ טימ ןגאלש

 .ןבראפ עלעג ןוא עטיור טימ טרימשעגסיוא שירפ
 ,געלשעג רעטיב א טציא זיב ךאנ קנעדעג ךיא

 ןשיווצ ןדניצ־טכיל ןכאנ ךיילג ןכארבעגסיוא זיא םאוו
 טסיוו א ןעוועג זיא סאד .סעשזאקשזארד עגנוי ייווצ
 ןפאלעגפיונוצ ךיז זיא םע .םעצינאלק טימ געלשעג
 רכושב טנעקעג טשינ טאה ןעמ .סאג־עשזאק עצנאג יד
 ־סיוא זיא געלשעג סאד סאווראפ ןייגרעד ןפוא
 ־באריוו עשיטאבעלאב עכעלטע ןעוו טשרע .ןכארבעג
 םולש ןרעוו לאז םע זא טימאב ךיז ןבאה ,םעקינ
 טיול ,ןראוועג־רעיווועג ןעמ זיא ,רעגעלש יד ןשיווצ
 שזאקשזארד רעקראטש רעד סאוו ןעגנוגנידאב יד
 סאד .געלשעג ןופ הביס עתמא יד ,טלעטשעג טאה
 ךיז ןבאה עדייב .געלשעג "שיטנאמאר" א ןעוועג זיא
 ןעוועג ןענעז ךעלדיימ יד .ךעלדיימ ייווצ ןיא טבילעג
 ערעדנא יד ןוא ןייש ןעוועג זיא ענייא .רעטסעווש
 רעד זא ןעוועג זיא םולש ןופ גנידאב רעד .סואימ
 ענייש ןייז ןטערטפא לאז שזאקשזארד רענעגאלשעצ
 זא ןטלעוו טגיילעגנייא ןבאה ןעגנוי־רעגערט יד .הלכ
 .םולש ןראוועג זיא םע ןוא — םולש ןרעוו לאז םע

 טשיוטעג סטכאנדצדובש ןבלעז ןיא דאנ ךיז ןבאה ייז
 ןגיוצרעסאוו ייב ןעקנירטעג טאה ןעמ ןוא תולכ יד טימ
 זיב "רעקיצניינ־ןוא־ףניפ" םענייר קנעש רעד ןיא

 .גאטראפ

 ־עלאב ןוא רעגערט ךסא טאהעג טאה קסנאלפ
 ־ראד א ועוועג בור סאד זיא םאטשפא רעייז .סעלאג
 ןענעז קסנאלפ םורא רעפרעד עשידיי יד .רעשיפ
 ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ ךאנ ןעגנאגעגרעטנוא
 עשידיי קילדנעצ א ועוועג ןענעז םע ןוא .המחלמ
 :יוו טנאקאב וענעז ייז ןופ ערעסערג יד .רעפרעד

 ־אלאק ,אקנעלחר ,עציוואקישזד ׳עקסוואדישז יראכוק
 ןענעז םע ווו רעפרעד עטשימעג ןוא ,אקנאמלעז ׳במאז
 ־עש ,אוועשזאטוג יוו סעדארגאז עשיליופ ךיוא ןעוועג

 .ערעדנא ןוא קצעיווענילג ,ןימאר

 ןיא וענאטשטנא ןענעז ראכוק סורא רעפרעד יד
 טלאוועג טאה רענזאפ ןמלז •1812—1810 ןראי יד
 געוו ןפיוא ,קסנאלפ םודא רעפרעד ןופ ץענ א ןפאש
 ןבאה גנואייטשטנא רעד ייב דלאב .אוואנאכעשט ןייק
 ־ירעווש עכלעזא טימ ןעלגנאר טזומעג ךיז רעפרעד יד
 :טאהעג טשינ טאה רעיופ רעשיליופ רעד עכלעוו ןטייק

 טפיוהרעד ׳גנורעקלעפאב רעקידתונכש רעד ןופ האנש
 שינעדנעטשראפמוא יד ךיוא יוו ,רעשידיי־טשינ רעד
 םוצ ,םיטאבעלאב ענייש ,ןדיי ,ינפ־טאטש יד ןופ
 טקוקעג טאה דיי רענייש רעד ."קינבושי ןטבערגראפ"
 וליפא זייוולייט ןוא לוטיב טימ רעיופ ןשידיי םעד ףיוא
 ךדשמ טלאוועג טשינ ךיז טאה ןעמ .גנוטכאראפ טימ
 ףראד ןופ טנגוי יד .םירעיופ עשידיי יד טימ ןייז
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 ־רעד עקיזאד יד ןגארטרעביא טנעקעג טשינ טאה
 ־דיראי יד תעב ןענאטשעגסיוא זיא יז םאוו ,גנורעדינ
 םאד .ןעמייה יד ןופ קעווא זיא ןוא טאטש ןיא געט
 ראנ .גנאגרעטנוא םוצ רעפרעד יד טריפרעד טאה ץלא
 ראפ טראה זיב ןבילבראפ ןענעז תוחפשמ ענלעצנייא

 .המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד

 ־אטשפא ןעוועג םע ןענעז רעגערט עלא טעמכ
 ןוא רעפרעד עשידיי עטנאמרעד־ןביוא יד ןופ עקימ
 ןופ .קסנאלפ םודא ךעלטעטש עטמעראראפ עניילק
 ךסא ןגארטעגסיורא ןדיי יד ןבאה האי עשיפראד ענעי
 ־םפראד םוצ ,יירעדעס וצ ,טעבראדרע וצ גנוראפרעד
 ־עגייא יוו יוזא ףראד עשיליופ םאד טנעקעג ןוא רחסמ

 .ענעסעזעגנייא־טלא יוו ׳ענ

 םש א טאהעג ןבאה םעקינוואדאס רעקצנילפ יד
 ןעגנודעג ןעמ טאה רעדעס יד .עיוואזאמ ץנאג רעביא
 ןדיי יד ןבאה דאס ןטילבעצ םעד טיול .טייצ־חספ
 סאד .ןייז טעוו םע לפע דופ לפיוו ןצאשפא טנעקעג
 סאוו רעדעס ףיוא םיחמומ עטסערג יד ןעוועג ןענעז
 רעדעס עלא טנעקעג ןבאה ייז .טאהעג דאנ טאה ןליופ
 ןבאה רעדעס יד דאנ טשינ .ןטאיוואפ רעקילדנעצ ןופ
 ןוא רעמייב־לפע לפיוו טסווועג ךיוא ראנ ,טנעקעג ייז
 ןענעז םע ןוא .טאה דאס רעדעי רעמייב־ענראב לפיוו
 ןבאה סאוו יד :סעקינוואדאס ענעדיישראפ ןעוועג
 ןבאה סאוו יד ןוא רעדעס־ןשראק ראנ ןעגנודעג
 ןבאה םאוו יד ןוא לפע־רעטניוו ןופ רעדעס ןעגנודעג
 ןוא םענילאמ ןופ םעיצאטנאלפ עדנערא ןיא ןעמונעג
 ־איצעפס ךיז ןבאה סאוו עכלעזא ןוא ־ןעלרעפמייוו
 ־םיורא ןענעז תוריפ יד .רעדעס־ןעמיולפ ןיא טריזיל
 ןופ ןוא גיצנאד ןייק ,עשראוו ןייק ןראוועג טקישעג
 ןגעלפ קסנאלפ ןופ ןדיי ךמא .דנאלסיוא ןייק טראד
 .רעדעס יד ןיא םירמוש יוו ןראפסיורא חספ ואנ דלאב

 עצנאג ,םעדוב־יורטש יד ןיא טבעלעג ןבאה ייז
 ןענאטשאב ןיא טייקשיטאבעלאב רעייז ןוא ,תוחפשמ
 טימ לפעל ראפ א ,פאט ןקישיילפ ןוא ןקיכלימ א ןופ
 לרודיס א רעטיה־רעדעס םעד ראפ ןוא רעלעט ענעדרע
 ןשיווצ ןיילא ענייא ,רעדעס יד ןיא .למיליהת ןוא
 ־שאר זיב ןסעזעגפא ייז ןענעז ׳םייוג טימ רעפרעד
 רעד ףיוא טעוועדאהעג ךיז ןבאה רעדניק יד .הנשה
 עטלא יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ,טלעוו םטאג ןופ סיוש

 .רעדלעפ ןוא רעדלעוו עשוואזאמ

 ־רעמוז עסייה יד ןיא ןראפסיורא טפא געלפ ךיא
 ןקיטכענ ןוא רעדעס יד ןיא םיבורק עניימ וצ ןכאוו
 טעבעגרעטנוא ,רעמייבלפע ענעדאלאב־רעווש רעטנוא
 .תוחיר־לפע ןופ ןראוועג טגיווראפ ןיב ןוא ייה ףיוא

 ־עשזאק רעד ןיא רעמעדייב יד ןענעז טסבראה ןיא
 ־רעטניוו ןוא לפע־רעטניוו טימ טגיילאב ןעוועג םאג
 ןופ םהחוס־טסביוא ןעמוקעג ןענעז םע .סענראב

 ןיא ןייטשנייא ןגעלפ ייז ןוא טעטש עטסטייוו יד
 *ןושש האויעג זיא םע ןוא לכעלעטאה םקאלדנומ

 רעטניוו ןצנאג א .סעקינוואדאס יד ןשיווצ החמשו
 ןגארטסיורא ־ ןוא לפע יד ןביילקרעביא ןעמ טגעלפ
 ־יורפעגנא־בלאה ,עטליופעגנא בלאה טימ ךעלשייק

 .ןיירא קראמ ןיא לפע ענער

 ־ספראד יד ףיוא האנק טימ טקוקעג באה ךיא
 ןשטנעמ יוו ןגיוא עניימ ןיא ןעזעגסיוא ןבאה ייז .רעייג
 ןייטשראפ וליפא ןענעק ןוא טלעוו םטאג ןעעז סאוו
 רעטסילפעג םעד ןוא רעמייב עטלא ןופ ךראשעג םעד
 קינייוונסיוא ןופ ןענעק ייז .ןבייט עטסטירו יד ןופ
 טנאקאב ןענעז ןוא רעפרעד רעקילדנעצ ןופ ןעמענ

 .ףייה עשיצירפ רעטרעדנוה טימ

 ןעוועג ןענעז םאג־עשזאק ןוא םאג־לוש רעד ןיא
 רעביא ןייג ןופ הקיני ןגיוצעג ןבאה םאוו ןד" ךסא
 ׳ראה־ריזח ,סקאלפ ,לעפ ןפיוקפיוא ןוא רעפרעד יד
 האפעג ןענעז רעפיוקפיוא־םפראד יד ןופ לייט .רעבלעק
 ןראפעגנייא ןא ןיא עטנאפשעג ךעלריפ עמערא ףיוא
 לקעז א טימ םופוצ ןעגנאגעג ןענעז לייט ןוא לדרעפ

 .םערא ןרעטנוא

 .תוישעמ ערעייז ןרעה וצ טאהעג־ביל באה ךיא

 ןוא החנמ ןשיווצ תוישעמ יד ייז ןבאה טלייצרעד
 ןםיורד ןיא ןעוו ןגאטימכאנ עקידתבש ןיא רעדא בירעמ
 *ןגער עקיטסבראה יד ןיא רעדא טסארפ א ןעוועג זיא

 טאה ןעמ ןוא טקייוועצ ןעוועג ןענעז ןגעוו יד ןעוו ,געט
 סאד .ןרעטעוו עטכעלש יד ןטראוורעביא טזומעג
 םאוו ,"סעקינשטעיווש" ןגעוו תוישעמ ןעוועג ןענעז
 .ןכאילש עקיטאלב ףיוא ןזיוואב םיצולפ ךיז ןבאה
 טאה דרעפ םאד ןוא ןעקניז ןעמונעג טאה ןגאוו רעד
 ־טשינ רעד .ןאפשעג ןופ ןסירעג טעפמיא טימ ךיז
 ,"קינשטעיווש" ןפורעג םיא טאה ןעמ סאוו ,רעטוג

 םאוו טכיל טייצ־ראי א דו ןטכיולעג טאה רע לייוו
 "קינשטעיווש" רעד ,םעשזאטנעמצ יד ףיוא ןדניצ םידג

 עקימיילש יד וצ דרעפ יד ןראנראפ טלאוועג טאה
 רעד ןעוו ,שממ עגר רעטצעל רעד ןיא ןוא ןפמוז
 טזאלעג ןוא תוחוכ יד ןראלראפ ןיוש טאה עלאגעלאב
 למעלפ ןשידש ןופ חיפ רענעגנאפעג א יוו ךיז
 ־אשט ןופ יירעפייפ שיטאפשעג טסיוו א ןופ טיילגאב
 שממ ,סרעטאנרעפיפ יד יוו עסיורג ,ךעלמידש םעט
 עלאגעלאב רעד טאה עגר רעטצעל רעמאס רעד ןיא
 *לסיירס א ןוא "לארשי עמש" םעד טעשטפעשעגסיוא

 קיטכיל זיא — ןטק־תילט ןופ הציצ א טימ ןאטעג
 זיא "קינשטעדוש" רעד ווא למיה קיטש א ןראוועג

 .רעמאיעג טסיוו א טימ ןראוועג ןענירטנא

 עקידמינפ־טיח ןופ טרעהעג תוישעמ יד באה ךיא
 ־רעד םעד תעב ןעזעג ןוא רעייג־םפראד עטנוזעג
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 טאה — ןגיוא ענעקארשרעד עסיורג ערעייז ןלייצ
 ךיא ןוא קערש עקיטכראפ א טפאכעגמורא ךיוא דימ
 יצנילפ םאוו םלוע לש ונובר םעד ןעוועג ראבקנאד ןיב
 אזא ןבאה רימ ןוא תופנב־הציצ ןגארט ןדיי רעק

 .עטוג־טשינ ןעמייל ןעק םאוו ךורפש

 יד טנעקעג ראנ טשינ ןבאה רעייג־םפראד יד
 עשיפראד יד ,םיצירפ ןופ ןטפאשטריוו יד ,רעפרעד
 םוטנגייא םעדעי ןופ ןצענערג יד טסווועג ,סעדארגאז
 ־דלעפ יד ןוא ןגעטש עקיטייז יד טנעקעג ,ףראד ןיא
 ןבאה ייז ,רעדניק יד טנעקעג ךיוא ןבאה ייז — ןגעטש
 ."סענארכאפ" ןוא "סעבדאווס" ףיוא ןעמונעגלייטנא

 ,דלעפ ןופ חיר םעד טימ ייז ןופ טעייוועג טאה םע

 טאה םאד ןוא — דרע־ץראווש ןופ ןוא עראבא ןופ
 .עטנוזעג ,עטנערבעגפא עקיזאד יד וצ ןגיוצעג דימ

 ־קיצראה רעבא ,עקידמישוגמ לטיבא עקידלסקא־טיירב
 .ןדיי עקיטכראפטאג ןוא עטוג

 ןשיווצ ןעוועג זיא טפאשדניירפ ראנ טשינ ,אי
 טשינ ךיוא ראנ — ןקאילאפ יד וצ ןדיי עקיזאד יד
 .ןרעדא יד ןיא ןסאלפעג זיא טולב טשימעג קינייוו
 ־ראפ יד ןיא ןפארטעג לאמנייא טשינ טאה ןעמ
 ־ץראווש טימ ךעלמיצקש רעפרעד עשיליופ עטסנפראוו
 סאוו ,ךעלעגייא עצראווש עפיט טימ ,ראה עטלזיירקעג
 וצ ןעוועג ךעלנע רעסאוו םנפארט ייווצ יוו ןענעז
 עשיטנאמאר אראפ םאוו סייוו דעוו .רעדניק עשידיי יד
 עשיליופ יד ןקעלפטנא טנעקעג זדנוא ןטלאוו םע תודוס
 ־שטאב רעשוואזאמ יד ןוא ןעלמיה עטנרעטשעגסיוא

 ך ןגעוו ענ

 ןשידיי ןגעוו תוישעמ יד ןעוועג ןענעז ךעלרעדנווו
 1831 ראי ןופ סעינאטסוואפ עשיליופ יד ןיא לייטנא

 .1863 ןוא

 ־שיליופ ןיא לייטפא רעשידיי א ןעוועג זיא םע
 ןעוועג קיטעט זיא םאוו 1863 ראי ןופ דנאטשפיוא
 םרענזאפ יד ןופ רענייא .קסנאלפ ןופ טייוו טשינ
 רעלדנעטשפיוא יד ןופ ריציפא ןא יוו ןלאפעג זיא ןיז
 ןעוועג טנאקאב זיא טייקשידלעה ןייז ןוא קסנאלפ ייב

 .ןליופ רעביא

 םע ווו טרא ןא ןעוועג זיא ראבו{? ףראד םאד
 עשיליופ טייצ רעשיראצ ןיא ןטלאהאבסיוא דיז ןבאה
 .ס.פ.ם ץפ רעדילגטימ ןוא רעפמעק־םטייקיגנעהפאמוא

 וואלסינאטס ןופ ץוש ןרעטנוא ןעוועג ןענעז ייז
 ןשיליופ ןופ רעריפ עקיטסייג יד ןופ רענייא — רענזאפ
 דילגטימ — ןליופ ןטיירפאב ןיא ןוא ׳םזילאיצאס

 .טאנעס ןשיליופ ןיפ

 א תפ ןטעבעג דימ ןעמ טאה 1932 ראי ןיא
 עקינייא דיז ןסיוורעד וצ עיצוטיטסגיא רעשיראטסיה
 דיא .קסנאלפ ןיא ןדיי תפ עטכישעג יד ןגעוו םיטרפ
 רימ ןעק סאוו רעקיצנייא רעד זא ,טסווועג באה
 זיא םעיצאמראפניא ןוא לאירעטאמ ןקיטכיוו ןבעג
 ׳ןמחנדכייח ׳ר דיי רעקסנאלפ רענעעזעגנא רעייז רעד
 גנוי א ןעוועג ןיילא ךאנ ןיב ךיא .ןייטשלעקניפ

 שידיי רעד םאוו טסווועג יונעג טשינ ןוא לרוחב
 ןמחנ־םייח "ו .ףראד טוטיטסגיא רעכעלטפאשנסיוו
 .םשור ןפיט א טכאמעג רימ ףיוא טאה ןייטשלעקניפ

 ןרעטלע ןקידמינפדורדה א ךיז ראפ טאהעג באה ךיא
 ךיא זא ןוא ,ןגיוא עקידנעגנירדכרוד עגולק טימ דיי
 ןייז טליפרעד דיא באה ןדער טרעהעג םיא באה
 ןעוועג טלאמעד ןיוש זיא רע .חומ ןשיטילאנא ןפראש
 ־בלאה עסיורג יד ןיא רע טאה טניווועג תא ןקז א
 קנעדעג ךיא סאוו ,תרשמ א טימ ,ןרעמיצ עטזאלראפ
 זיא תרשמ ןופ םינפ םאד רעבא .ןעמאנ ןייז טשיג
 דיז טאה תרשמ רעד דיוא .ןורכז ןיא ןבילבעג רימ
 ־טלעוו טאהעג ןוא תויתוא עגבארד יד ןיא טנעקעג

 .תועידי

 ־ארייא טימ שטנעמ א ןעוועג זיא ןמחנ ׳ר

 .ןכארפש עשיעפארייא עכעלטע טנעקעג ,ןסיוו שיעפ
 ןעוו אטילד קסירב ןופ קסנאלפ ןייק ןעמוקעג זיא רע
 ןוא םקעז" ןצנאג ןיא ןעוועג ןענעז קסנאלפ ןיא

 .טגאזעג דימ רע טאה יוזא — "םנעמיוק קיסיירד

 ־ריפסיוא ןא ןעמוקאב ןענמחנ םייח ׳ר ןופ באה ךיא
 ןעמוקעג זיא רע ןעוו קסנאלפ ןופ גנורעדליש עכעל

 טאה רע םאוו טקוקעג טשינ .םעדייא רעגנוי א יוו
 ןייז זיא ראי קיצכעז רעביא קסנאלפ ןיא טבעלעגפא

 טייצ וצ טייצ תפ דאנ ןוא רעשיווטיל א ןעוועג שידיי
 רעקצנילפ ןשיפיצעפס םעד טפאכעגפיוא ךיא באה

 עטכישעג יד טנעקעג טוג טאה ןמחנ םייח ׳ר .טקעלאיד
 דיז ןיב דיא ביוא ןוא ׳עיטסאניד־רענזאפ רעד תפ
 טפאשיבורק רעטנעאנ ןיא ןעוועג רע זיא ,העוט טשינ
 ועוו זא ,טלייצרעד רימ טאה רע .םרענזאפ יד טימ

 םיא זיא עשראוו ןייק ןעמוקעג זיא עראיפעטנאמ השמ
 ־עקטנא םיא זיא רע .ןענעגעגאב ןראפעג רענזאפ ןמלז
 .דרעפ טכא ןיא טנאפשעג שטאק א ןיא ןראפעגנעג

 — ןעז טנעקעג טשינ ןיילא ןמחנ םייח ׳ר טאה םאד

 ־עגראפ זיא ןעראיפעטנאמ טימ שינעגעגאב יד לייוו

 טליפשעג רענזאפ טאה ללכב .1840 ראי ןיא ןעמוק
 תא הלהק רעוועשראוו רעד ןיא עלאר עסיורג א

 ןייז .ןליופ תפ ודיי עטסבושח יד תפ ןעוועג זיא
 ראג א ןעוועג זיא ןעראיפעטנאמ טימ שינעגעגאב

 ןוא ןעזנא םיודג םרענזאפ ץיחא ליידו עכעלדניירפ
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 ןשידיי ןיא םינקסע עקיצנייא יד ןופ רע טאה ,סוחי
 טיילגאב טאה ןוא שילגנע ודער טנעקעג ,עשראוו
 .ךיירגינעק ןשיליופ ןופ דרע רעד ףיוא ןעראיפעטנאמ

* 

 ־אפאנ ןגעוו סעדנעגעל טרעהעג ךיוא באה דיא
 .ןישטאכאס ךרוד ,קסנאלפ ךרח שראמכרוד םנאעל
 ,ןדיי טימ ןשינעגעגאב םנאעלאפאנ ןגעוו םעדנעגעל
 תוכלה ןיא ,ןבאה םיא ןלאז עכלעוו םינבר טימ
 טלייצרעד ...ןכאז עקיטכיוו ףיוא ןזיוועגנא ,המחלמ
 טצינשעגסיוא טאה םאוו רעלטסעק א ןגעוו ןעמ טאה
 ןוא ,דרעפ א ףיוא טייר רע יוזא יוו ןענאעלאפאנ
 ןבעגעגקעווא ץא ןעמונעגוצ הנתמ יד טאה ןאעלאפאנ
 ןעמ ןוא דייז ןוא םעלטא םענייר ןופ ןאפ־קלאפ א
 ךיוא טאה ןעמ .תכורפ א ןאפ רעד ןופ טכאמעג טאה
 לדיימ גנוי א ,טייהנייש רעשידיי א ןגעוו טלייצרעד
 רעטצנעס םעד ךרוד ןעזרעד ריא טאה ןאעלאפאנ סאוו
 געט עכעלטע ףיוא ןביילב וצ ןליופאב טאה רע ץא
 .ןישטאכאס ןיא ןעוועג זיא םאד ץא ,לטעטש םעד ןיא
 ףיוא ןטלעצעג ענייז ןגאלשעגפיוא טאה ןאעלאפאנ
 ,לאט א טימ טימרעד ןיא ןעוועג זיא םאוו ,גראב א

 זיב תעל־תעמ יירד טראוועג רע טאה לאט ןיא ןוא
 ןעמ טאה גאט ןטירד ןפיוא .םיא וצ ןעמוק טעוו יז
 *רעסאוו ןיא ןפראוועג ךיז טאה יז זא טגאזעגנא םיא

 .קלאפ ריא ץפ קעווא טשינ ליוו יז לידו ,ןיירא

 טאה געט יירד יד בילוצ זא טלייצרעד טאה ןעמ
 עווקסאמ ףדא שראמ ןייז טקיטעפשראפ ןאעלאפאנ
 ןיירא זיא רע ןעוו טסערפ ןעמוקעגנא ןענעז םע ןוא
 א ןבאה רימ זא יוזא .טאטשפיוה םדנאלסור ןיא
 ...עווקסאמ ייב הלפמ םנאעלאפאנ ןיא דלוש לקיטש
 גאט וצ טנייה זיב עקאט ןעמ טפור גראב םעד
 לדיימ םענעי ץפ עדנעגעל יד ."גראב־סנאעלאפאנ"
 טאה יז ןוא עמאמ ןיימ ךרוד רימ וצ ןעגנאגרעד זיא
 עכעלטע ןופ יוזא ןוא עמאמ ריא ןופ טרעהעג םאד
 ,טגאזעג וליפא רימ טאה ןעמ .םעמאמ עשידיי תורוד

 םאוו פעצ עטקאלעג עריא ןעז ןעמ ןעק באב־העשת זא
 ןישטאכאס ןופ לכייט םעד ףדא ףיורא ןעמיווש
 א חאוועג זיא טראד .אקוואדלאשזד ךיז טפור םאוו
 טרעטנאלפראפ ךיז טאה רענייא טשינ ןוא בורגלסעק
 רעשידיי רעד ןופ ראה־לדיימ עטמערוטשעצ יד ןיא
 ןפראוועגסא טאה עכלעוו ןישטאכאס ץפ טייהנייש
 זא ןמיס א דו ...רעריפ־המחלמ ןסיורג ץפ עביל יד
 רימ טאה םעלא ם עד ןיא תמא ןסא ןאראפ זיא םע
 ־העשת ןיא רימ טאה יז ,גראב םעד ןזיוועג עמאמ ןיימ
 עצראווש יד ןעלמיוו םע יוו ןעז דייט םוצ טריפעג באב

 זא ןוא לדיימ ןשידיי ןכעלרעדנווו םענעי ןופ סנקאל
 ןזיוועג רימ יז טאה קצגילפ ןייק ץואפעג ןענעז רימ
 ־קירוצ ןקילייא ןיא דיז טאה םע ווו ,ןייטש ןסיורג א
 םעד ףדא טורעג ץא ןאעלאפאנ ןטלאהראפ שראמ
 סנכייצ טצירקעגסיוא ךאנ ןענעז םע — ןמיס א .ןייטש

 .ןברעה ןוא ןעמענ יילרעלא ןוא

♦ 

 ןיא טכאנ־רופיכ־םוי ןיא ןענאטשעג ןיב ךיא זא
 ־לעב ץפ לוק סאד טרעהעג ץא לוש רעסיורג רעד
 דזא ץואוועג ןדייל עשידיי עלא רימ ןענעז הליפת
 ,טייקדנו־ענ רעזדנוא טליפעגפא באה ךיא ןוא ףראש

 ןיא טייקנראלראפ רעזדנוא ,טייקדמערפ רעזדנוא
 יוזא ריא ןבאה רימ םאוו ,טלעוו רענייש רעסיורג א
 קיראי ןעצ םלא .דמערפ זדנוא וצ זיא יז ןוא ביל
 טימ לוש רעד ץפ ןעגנאגעגקירוצ ךיא ןיב לגניי
 םימחר ןטעבעג באה ךיא ץא רעצ ןשידיי ליפיוזא
 רערעדנאוו עדנו־ענ יד ,זדנוא ןצישאב לאז רע זא
 ,םעלאגעלאב יד ,ןגעוו־םפראד עשיליופ יד רעביא

 עשיטאבעלאב יד ,םעקינוואדאס יד ,רעייג־םפראד יד
 יוזא ןוא ץלאטש רזא טשרמולכ ןענעז םאוו ןדיי
 עטשרע םאד ךיא באה ,לוש ןיא ,טציא ןוא ,רעכיז
 .ןדייל ץא רעצ רעמינפ ערעייז ףיוא ןעזרעד לאמ
 םעראוו ,עלא ייז ראפ רעטעב א ןראוועג ךיא ןיב
 ןעק טלעוו עשייוג יד אטא זא טנאעג ןיוש באה ךיא
 ןלעוו םאוו טכענ ערעטצניפ יד ןופ ענייא ןיא ךיז
 יוזא ,זדנוא ףיוא ןאט־ףראוו א ןליופ ףיוא ןעמוקנא
 ,קאשאר רעביירטנא ןופ ץז רעד ,רעניימ ןכש רעד דו

 רימ ףדא הביס םוש ןא טרעדיילשעג ריז טאה םאוו
 .טכאנ־וצ־קיטיירפ ןקידהוולש םענעי ןיא

 !בש ןיימ .ראי 12 ןעוועג טלא טסלאמעד ןיב ךיא

 .עמענטימ ןדש דימ ןעק ןעמ זא ןסאלשאב טאה חרז

 ־לטסעק" א ןעמוקראפ טעוו םע .ץירא ךייראפ" ןיא
 עטנאקאבמוא רימ ראפ ןעוועג ןענעז םאד ."טנווא
 .טרעהעג לאמ עטשרע סאד באה ךיא עכלעוו רעטרעוו

 סאוו רעדיל יד בילוצ ןעמוקאב־ביל ךיא באה ןחרז
 .ןישאמיינ רעד ייב ןעגנוזעג רעהפיוא ןא טאה רע
 רעדא 'לאקאל" רעד ךיז טאה שודיח סיורג ןיימ וצ
 ןיא ץא פערט עבלעז יד ףדא ןענופעג ךייראפ"
 ,"ראדוסאג" לקסח ׳ר ץפ רדח םאד ווו זיוה ןבלעז

 םעד ןיא באה ךיא .קאטש ןטייווצ םעד ףדא ךדא
 .טיילעגנוי קילדנעצ א ןפארטעג רעמיצ ןלאמש ןגנע

 שטנעמ רעשיגרענע רעגנוי א ןסעזעג זיא ןא־ןביוא
 .העטש ןשידמול א ןוא ןגדא עטנפעעצ־םיורג טימ
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 "דימתמ רעד"
 עמעאפ סקילאיב וצ עיצארטסוליא אקדוב ףסוי ןופ גנונעכייצ

 "דימתמה"

 ףיוא .והילא־םהרבא רבח :ןפורעג םיא טאה ןעמ
 וואכאראב רעב ןופ דליב םאד ןעגגאהעג זיא טנאוו רעד
 רעשידיי רעד ןבעל לאז" :טפירשרעטנוא ןא טימ
 םושב באה דיא ."עניטטעלאפ ןיא בושיי־רעטעברא
 .טיידאב סאד סאוו ץיטשראפ טנעקעג טשינ ןפוא

 לטסעק ןרעצליה םיורג א ןענאטשעג זיא שיט ןפיוא
 .ךעלריפאפ לטסעק ןיא ןפראוועגניירא טאה ןעמ ןוא

 עיסוקסיד עכעלטפאשנדייל א ןביוהעגנא ךיז טאה סע
 ןוא שיט ןיא יירעפאלק א טימ ,ןפורנשיווצ טימ
 ןופ טפאשנדייל יד טשודיחעג טאה רימ .יירעציה א
 .להק ןופ גנוקילייטאבטימ עסיורג יד ןוא רענדער יד

 רעדעי .ןערב םיורג טימ ןעגנאגעג זיא עיסוקסיד יד
 טאה רע זא ןוא ןגאז וצ טאוו טאהעג טאה רענייא
 ־גשיווצ טכאמעג רע טאה — טראוו ץיק ןגירקעג טשינ
 ךיוא ןענעז טסווורעד רעטעפש ויז באה ךיא יוו .ןפור
 ־רעד טשינ רעיש ןבאה ייז ."עטיור" עפורג א ןעמוקעג
 ךיא .ןסיירפיוא "טנווא־לטסעק" םאד לאז ןעמ זא טריפ
 ןענעז עכלעוו ןגעלשעג עטסיוו ןופ ןעוועג תודע ןיב
 טשינ ןבאה "עטית" יד .פערט יד ףיוא ןעגנאגעגנא
 ־ראפ "סעקינויצ־ילעופ" יד סאוו ןייז לחומ טנעקעג

 עניטסעלאפ ...ןייק סאלק רעטעברא ןשידיי םעד ןראנ
 ...רעבארא ןעמערא םעד ןעמ טפאלקשראפ טראד ןוא

 ןעוועג ראג זיא "עטית" יד ןופ רעריפנא רעד ןוא
 טיירגעג ךיז טאה סאוו ,לקישטבאמרעגנוי ליטש א

 שממ עגר רעטצעל רעד ןיא ןוא טחוש־ןזח ןרעוו וצ
 ןעודעג ןיב ךיא ."קיניזטסווואב־ןסאלק" ןראוועג רע זיא

 באה לאמנייא טשינ .טסיגויצ־ילעופ רעקידרעייפ א
 ייז .ךטנווא־לטטעק" יד ףיוא פעלק טפאכעג ךיא
 עיצאזינאגרא רעזדנוא ןופ רעקיטש ןסירעג ןבאה
 ןבאה רימי .רעיראטעלארפ יד ןעמונעגקעווא ןוא
 םע ."עטית" יד ראפ ןשטנעמ טיירגעג ןטייצ עגנאל
 לרוחב גנוי א ראנ יוו זא ,ןעמוקאב יוזא ךיז טאה
 ןוא ןענעייל זדנוא ייב טנרעלעגסיוא ךיז טאה טאוו
 זדבוא ןופ ןראוועג םלענ לאמנייא טימ רע זיא ,ןביירש
 רימ טאה סאד ."עקיניזטטווואב" יד וצ רעבירא ןוא
 ־רעביא יד ןענעז לאמ לייט .טנוזעג ךטא טסאקעג
 ןוא ןלאפרעביא עטטיוו טימ ןעוועג ץזנובראפ ןעגנאג

 ."ןייראפ" םעד ןפאכראפ ןלעוו טימ

 לטיב סאד ןעגנערב וצ טגאוועג ראג ןעוועג זיא םע
 םאג־עשזאק ת ןיא םזינויצ ןשיטטינויצ־ילעופ קניל

 עלעגיוו םאד ןענאטשעג ךעלטנגייא זיא םע •חו ןיירא

 ־ץרא טראוו סאד ןעגנערב .ןליופ ןיא ןויצ־ילעופ ןופ
 ןוא סעקינבאריוו ,רעגערט ,רעטעברא יד וצ לארשי
 ןיא תובישח םיורג ןופ ןעוועג זיא םע־אגעלאב

 .ןליופ ןיא גייטשפיוא ךקניל" ןופ ןראי ענעי

 ןופ םירבח יד וצ ןגיוצעג רימ טאה םאה סאד
 ךיז ןצעזאב ןופ עעדיא יד ןעוועג זיא ךויצ־ילעופ"
 טפאשביל יד ןוא רעפרעד עשידיי ןפאש ץא דרע ףיוא
 ןא ןראוועג ךיילג ןיב ךיא .ךארפש רעשידיי רעד וצ
 םאג־עשזאק רעד ןופ רעדניק עפורג א ןופ רעריפנא
 ןביוהעגנא ןבאה ךטסיוואכאראב" עניילק ,רימ ןוא
 יד וצ גנאזעג טימ ץוישראמוצסיורא םיתבש יד ןיא
 .קטנאלפ םודא רעדלעפ עקידגנילירפ עקידנכאוופיוא

 ןעבעייל ןביוהעגנא ךיא באה טייצ רענעי ןיא
 רעד ןיא גנובא ןא טאהעג ןיוש באה דיא .רעכיב
 טקורדנייאאב קראטש ןיב ךיא .רוטארעטיל רעשיליופ
 רעייפ טימ" .עיגאלירט םעשטיוועקנעש ןופ ןראוועג
 ."יקטוואידאלאוו ןאפ" ווא "פאטאפ" ,"דרעווש ןוא

 א ןיא קידנציז ןעגבולשעג שממ רעכיב יד באה ךיא
 .לרעקלא ןרעטצניפ־בלאה ןיא טליונקעגנייא ,לקניוו

 רעשיליופ רעד ןופ םאלק ןטצעל ןיא ןעוועג זיא סאד
 ןוא גולפטיוא ןא טכאמעג ןבאה רימ .לוש־סקלאפ
 ףראד םעד ךרוד ןעגנאגעג םאלק ןיימ טימ ןיב ךיא
 ענייש יד טרעדנווואב ןבאה רימ ."ענטנעוושאפ"

 — :טגאזעג זדבוא וצ טאה רערעל רעד .סעקאשזק

 ןוא ענאטלא ןא ןעז ריא טעוו ץירא טקוק ,רעדניק
 ןוא טבעלעג טאה אד .במעד ןופ שיט א טימ קבאב א
 ־יליופ רעסיורג רעד ןטלאהעגפיוא דיז טייצ קיטש א

 .שטיוועקנעש קירנעה רעביירש רעש
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 ,םיוצ םוצ ןעמוקעג ןיילא ךיא ןיב םנגראמוצ
 ןעמוקאבכרוד דיז דאנרעד ןוא עלייוו א ןענאטשעג
 ףיוא ךיז טצעזעגקעווא ןוא םעטסוקכעטש יד ךרוד
 ־געצ טימ ןציז טגעלפ םע רעכלעוו ףיוא קנאב דעד
 רשפא ,רעקיפע רעסיודג רעד קירוצ ןראי רעקילד
 ־לבאג רעד ,טאהעג טאה ןליופ םאוו רעטסערג רעד
 רעשירעדליב אזא טימ טאה סאוו רעד ,רעגערט־זיירפ
 ןקאילאפ יד ןשיווצ תומחלמ עסיורג יד ןלאמעג טפארק
 ןבירשעג טלאמעד ןיוש באה דיא .רעניארקוא יד ןוא
 ףיוא רעדיל ענעפלאהאבמוא ךיז טייטשראפ .רעדיל
 טשינ סייוו ךיא .שידיי ףיוא לאמא ןוא שיליופ
 קנעדעג םבייא ראב ,טכארטעג טלאמעד באה דיא םאוו
 ־ביל עסיורג א רימ ןיא ןעגנאגעגפיוא זיא םע ,ךיא
 באה ךיא ןוא רעביירש םוצ ,רוטארעטיל וצ טפאש
 ןביירש סאוו יד ןופ רענייא ןייז טלאוועג קדאטש יוזא
 טריראב רעגניפ עקידנרעטיצ טימ באה ריא .רעכיב
 עגיימ ןעגנאהעגנא ןוא קבאב יד ,שיט ןטלא םעד
 ןעמאטש ערעווש יד ןא ןגיוא עשירעדניק עסיורג
 ־מורא ןבאה םאוו סעבמעד עשיליופ עטלא יד ןופ

 .ענאטלא יד טלגנירעג

 רימ ןיא טעילטעג ןיוש טאה רשפא ׳סייוו רעוו
 ןעוועג טפעה ןיימ זיא לייוורעד .רעביירש־עזארפ רעד
 באה דיא עכלעוו רעדיל־עביל עצרוק טימ לופ
 ךעלדיימ ענייש ןוא עגנוי רעקילדנעצ וצ ןבירשעג
 םעד טגאזעגסיוא טשינ לאמנייק באה דיא עכלעוו

 .גנוטכיד ביירש ךיא זא דוס

 רזא ,עקירעיורט א ןעוועג זיא עביל עטשרע ןיימ
 םעד טימ ןדנובראפ זיא יז .םעביל עטשרע עלא יוו
 ןיימ זיא טייצ קיטש א .םרעדארב יד ןופ זיוה
 ןופ ןיליירפ עשיגרענע עגנוי א ןעוועג ןירערעל
 טימ טאהעג הגותה טאה יז .וועל ןעמאנ ןטימ קצאלפ
 ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ואמ־רעגנוי רעקסנאלפ א
 ןופ רענייא ׳קסנאלפ ןיא תוחפשמ עטסנעעזעגנא יד
 .ןסיוו שידיי סיורג טימ ןשטנעמ־רוטלוק עטסנעש יד
 ףיוא סרעדארב יד ןופ םארק־טיגש יד קנעדעג דיא
 ־פערט ענרעצליה עכעלטע יד טימ םאג רעקצאלפ רעד
 ןסררג א טימ ףיוה רעקיטכיצ רעגנאל רעד ןוא דעל
 ־ארב יד וצ •םיוב ןבעל קנאב א ןוא םיוב־עיצאקא
 רעטלע ןיימ ןיא ,עלעדיימ גנוי א ןעמוקעג זיא סרעד
 טאה יז .םאלק ןיימ ןיא ןרעליש א ןראוועג זיא יז ןוא
 א .ןרעיוט ויא טבעלעג ׳עשראוו טגעקעג קוש
 .עלעדייא ןטלעז ןוא עקיגיוא־סיורג ,עקיראה־קיטכיל

 עלעדיימ םעד ראפ ןטכאלפעג ןעמארג ךסא באה דיא
 טנאקאב דיז דיא באה ריא ךרוד .רעדארב עשטעט
 זא ,ךיז טכאד רימ ןוא רעדארב החפשמ רעד טימ
 ןבאה ןירערעל ןיימ ןוא רעטעפ ריא ,רעדארב םעטאמ
 ־עימילפ רעייז ןיא טבילראפ ןיב דיא זא ןענאטשראפ
 רעייז טימ טצענערגעג דיז טאה ףדה ןיימ .עציב

 ךיא באה ועהעש עגנאל ןוא ףיוה ןטשרעטניה
 לאמבייא .ןזייוואב דיז לאז לדיימ ןיימ זא טרעיולעג
 רעד ףיוא ךוב טשימעגפיוא ןא ןענופעג ךיא באה
 ־ראפ ןוא טילבעג טאה עיצאקא יד .ףיוה ןיא קבאב
 באה ךיא •חיר םעלעדייא ןטלעז א ןיא דימ טגיוו
 ךיז לאז יז זא טראוועג ןוא דיב סאד טרעטעלבעג
 ןאמאר רעשיפארגאיב א ןעוועג ןיא סאד .ןזייוואב
 ןשיזיוצנארפ ןופ ןעמאנ רעד .אוראמ יערדנא ןופ
 בילוצ טקילייהראפ ןבילבעג רימ זיא אוראמ רעביירש
 ךרוד ןגארטעגסיוא םיא באה דיא .ןבעל ץנאג ןיימ םעד

 באה ךיא ווו ,דנו־ענ ןיימ ןיא ןוא ןראי־המחלמ עלא
 רימ זיא אוראמ יערדנא ןופ ךוב א ופארטעגנא ראנ
 ־ארב עשטעט ןופ םינפ עלעדייא סאד ןעגנאגעגפיוא
 ןיא ,לירפא ףוס ׳1960 ראי ןיא ןעוו ׳טציא דיוא .רעד
 ןתיא רעטלאוו ראדאסאבמא־לארשי רעד טאה ,זיראפ
 *רעד םעד בילוצ רימ ראפ עמאנפיוא ןא טכאמעג
 ־פיוא זיא ,שיזיוצנארפ ףיוא ךוב א םניימ ןופ ןענייש
 רעטשרע ןיימ ןופ למינפ סאד רימ ראפ ןעגנאגעג
 עדאסאבמא רעד ןופ ןלאז עגייש יד ןיא וערו .עביל
 ,אוראמ יערדנא רעארג־זיירג רעד ןזיוואב דיז טאה
 טימ ןעמאזוצ ןוא ׳החמש ןיימ ףיוא ןעמוקעג זיא םאוו
 ־דניק ןיימ ןופ קיטש א ןעגנאגעגפיוא ךיוא זיא םעד
 דיירפ רעקידלפאצפיוא רעטשרע ןיימ ןופ ןוא טייה
 רעד ףיוא ןעוועג זיא םייה ןייז סאוו עלעגביי א ןופ
 טאטש רעד ןופ לסעג־עשזאק םעד ןבעל םאג־לוש

 .קסנאלפ

 א טאהעג ךיא באה ןא ןראי עטסגנוי יד ןופ
 לוולעוו רעדורב רערעטלע ןיימ .יירעלאמ וצ גנוגיינ
 יוו טנגעג רעצנאג רעד ןיא טמיראב ןעוועג ןיוש זיא
 ןיא ךאנ ןביוהעגנא דיז טאה םוד ןייז .רעלאמ א
 ערעייז ןיא ןטעבעגסיורא םיא ןבאה םיצירפ .ןישטאכאס
 רעבייוו ערעייז ןופ ןטערטראפ ןכאמ לאז רע זא ,ףייה
 רעזדנוא וצ ןשטאק וראפראפ ןענעז סע .רעדניק ןוא
 רע .ףייה יד ןיא רעדורב ןיימ טריפעג דיוא ןוא זיוה
 .בראפ־לייא טימ ןוא בראפ־רעסאוו טימ ןלאמעג טאה

 ךיא .ליוק טימ טנכייצעג רע טאה ןטערטראפ יד
 ןעוועג וענעז טנעוו יד .םילכ אשונ ןייז ןעוועג ןיב
 ־אכאס ןופ ןטפאשדנאל עכעלרעדנווו טימ ןעגנאהאב
 עקיזאד יד .טנגעג רענישטאכאס רעד ןופ ןוא ןישט
 .החפשמ רעזדנוא ןיא ןעוועג זיא יירעלאמ וצ גנוגיינ

 ןוא רפוס א ןעוועג זיא ,דצ םרעטאפ ןופ ,עדייז ןיימ
 ףיוא שזא טמיראב ןעוועג ןענעז ם׳הרות־ירפס ענייז
 ןופ רעטלע ןעוועג זיא רעדורב רעד .םי טייז רענעי
 ןראוועג ןסאלשאב זיא םע ןוא ראי טכא טימ רימ
 באה דיא .עשראוו ןייק זדייז םוצ ןקישוצקעווא םיא
 ערעיראק יד ןגעוו טכארטעג טסנרע טייצ רענעי ןיא
 רו טפשעג דיא באה לוש ןיא ןוא רעלאמ א ןופ
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 סאד ,טעברא־טנאה ןוא יירעלאמ ןופ רעטשרע רעד
 סבירערעל יד ןשיווצ ועמאנ ןטוג א ןבעגעג רימ טאה
 ךיא םאוו ךאז עדעי טרעדנווואב דימת ןבאה עכלעוו

 .טעוועסירעגנא דאנ באה

 ןיא טכאקראפ ןעוועג ץוש דיא ןיב ראי וצכעז וצ
 ףיוא ןגארטעג באה ךיא •םינינע עכעלטפאשלעזעג
 ןענעז םאד .עיצאזינאגרא־טנגוי א ןופ לוע םעד ךיז
 ־עשזאק רעד ןופ ,םאג־לוש רעד ןופ רעדניק ןעוועג
 ,םעקינבאריוו ןופ רעדניק .קעגיר־ינאלעשז ןופ ,םאג

 ייז ןופ לייט עטסערג יד .םעכאלעמלאב ןוא רעגערט
 ־ברוד ךאנ ןבאה לייט ןוא ןלעזעג ועוועג ןיוש ןענעז
 ןייק ןיא טנרעלעג טשינ ןבאה ייז "רעל" יד טכאמעג
 לטיבא ראנ ,ןביירש ןוא ןענעייל טנעקעג טשיב ,לוש
 ׳ר ןוא לאקזחי ׳ר טנרעלעג ייז טאה םע טאוו ירבע
 טלייצרעד .שידיי טנרעלעג ייז באה ךיא .דמלמ ןתנ
 לארשי דנאל ןגעוו ,טלעוו רעטיורג רעד ןגעוו ייז
 ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ייז ראפ טנעיילעג טפא ןוא
 ןעוועג ןענעז סאד .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 ׳רעדיל ןבירשעג באה ךיא .ןראי עוויסנעטניא עניימ
 הלעפ ןגעוו ןוא עביל ןגעוו .תורוש עשיריל עליטש
 ךימ טאה טע ןוא טייקנייש ךאנ טקנעבעג באה ךיא
 זיא םע ווו ןעמייה עשידיגנ עקיטכיצ יד וצ ןגיוצעג
 ןעוועג ןיוש זיא שוח רעשיטעטטע ןיימ .תבש קיבייא
 טייקנייש יד ןעמובעגפיוא באה ךיא .טלקיווטנא טוג
 באה דיא .ןגיוא ענעפא עטיורג טימ טלעוו םטאג ןופ
 טריזינאגרא ןבאה רימ ,ןגולפטיוא ןיא ןעמונעגלייטנא
 םיתבש ערעזדנוא .עפורג־לאבסופ א ןוא בולק־טראפס א
 ,סעיצקעל ,סעיטוקטיד טימ ןעוועג טליפעגטיוא ןענעז

 ייר א ןיא ןכוזאב טימ — רימ ראפ ווא ןריצאפש
 ןענאטשראפ טשינ טאה ןעמ .ןעמייה עשיטאבעלאב
 ךעלגניי עשילרעטטיוא עכלעזא טימ ךיז רבח ךיא טאוו
 טע ןענעז ךעלדיימ יד ןופ לייט טאוו ,ךעלדיימ ןוא
 ןעוועג ןיב ךיא ווו רעזייה יד ןיא ךטטניד" יד ןעוועג
 טוג טליפעג ךיז ךיא באה ,ךאד ןוא .טסאג רעטפא ןא
 .טייקמערא רעקצנילפ רעד ןופ רעדניק יד ןשיווצ

 ייז ץפ לייט א .ףיורעד ץלאטש דיא ןיב טציא ןוא
 יד תונשקע ענעטלעז א טימ■ ןגארטעגרעביא ןבאה
 .עטרעטיילעג םיורא ןענעז ןוא המחלמ ןופ וראי ערעווש

 ןא .לאערא ןא ךיז ףיוא ןגארטעג טאה קסנאלפ
 רשפא טאה םאד •טייקטיורג ןוא טייקנייש ןופ לאערא

 .תוירחא ןא עגנוי זדנוא ףיוא טגיילעגפיורא

 סאד ?טייקסיורג יד ועמוקעג זיא ןענאוי ןוט
 םענעי ןיא זא קגאדעג רעד .ןגאז וצ רעווש זיא
 יד ןעמוקעגראפ ןענעז סאג־עשזאק רעד ןופ לקניוו
 ןויצ־ילעופ יד ןופ ןפערטפיונוצ עמייהעג עטשרע
 ןעוועג זיא טאוו ,שרדמ־תיב עיינ סאד זא ׳ןפורג
 יד טיול ןטפאשדנאל־לארשי־ץרא טימ ןלאמעגסיוא

 ־םייה א ןופ ןעזעג ,םעדנעגעל־שמוח עקידתומימת
 ־פא ךאנ ןבאה ווו־ץעגרע ווא ןויצ ןיא ןטקנעבראפ
 עשט׳דוד ןעגנוי ןופ דייר עשימרוטש יד ועגנילקעג
 גנוקריוו עטיורג יד טליפעג דאנ טאה ןעמ ןוא ,ץרג
 ןוא שטיוואקוועל המלש ןופ ןוא ,חמצ המלש ןופ
 ןייק קעווא וענעז טאוו יד ןופ ןוא סאנשאווק יד ןופ
 ןוא הווקת־חתפ ןופ ,ארעשזדעט ןופ ןוא ,לארשי־ץרא
 קסנאלפ ןייק ךעלווירב טקישעג תרנכ םייב לפרעד ןופ
 טאטש יד זא ךעלריטאנ יוו רעמ ןעוועג םע זיא —
 רעדניק עטסנעש עריא ןופ ןבעל םעד טימ ובעל לאז
 םעד ףיוא ןוא לארשיץרא ןייק קעווא ןענעז טאוו
 טימ ןייגוצנא תוירחא יד ןלאפ לאז רוד ןקידנעמוקכאנ

 .ןראוועג ןביוהעגנא אד זיא טאוו םעד

 טכאקראפ ועוועג ראנ טשינ ןיב ךיא לפיוו ןוא
 באה ,עיצאזינאגרא־טנגוי עשיטטינויצ־ילעופ רעד ןיא
 ןופ ןטכיש עלא ףיוא טקוקעג טפאשביל טימ ךיא
 טקורדנייאאב דימת ןיב ךיא .טאטש רעשידיי רעזדנוא
 .ןייטשנראב בר ןקידמינפ־תרדה םעד ןופ ןראוועג
 ,רעכיוה א ,עדריוו טימ לופ ,טלאטשעג קידנטכייל אזא

 ןגיוא עקיטכיל טימ ,דראב רעיורג רעטיירב א טימ
 ־עג בר םעד באה ךיא ןעוו ןוא .ןרעטש ןשידמול ןוא
 ־םוי א סעפע ייב ,לוש רעטיורג רעד ןיא ודער טרעה
 אזא ןעוועג םיטש ןייז ןיא זיא ,הכולמ רעד ןופ בוט

 .טייקינוז ןוא טייקנדנובעגפיוא

 ףסוי ׳ר סאבעלאב־טאטש םעד טוג קנעדעג ךיא
 זיולב .םינפ שידיי שיטארקאטטירא־ןטלעז א .ואטאלפ
 א .טקעפטער טקעוורעד טאה ואטאלפ ןעמאנ רעד
 ־ך״נת רעד ןופ רש א ןופ לעטשעג א טימ ,רעצלאטש
 סעד רעביא ןייג ןעזעג טפא םיא ךיא באה ,הפוקת
 .םאג רעוואנאכעשט רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא קראמ

 זיא םואטאלפ יד ןופ זיוה םאד זא טסווועג באה ךיא
 טאה רעבייא טשיב ןוא •המכח ןוא הרות ןופ זיוה א

 .טייצ ערעווש א ןיא הצע ןא טכוזעג טראד

 ןעבאמרעד וצ דנאטש ןיא טשינ טושפ ןיב ךיא
 טאהעג ןבאה טאוו ועמייה עשידיי עקיטכיוו עלא ךיז
 ךיא .טייצ ןיימ ןיא טאטש רעזדנוא ףיוא גנוקריוו א
 ־גירג יד ,םגרעבנעזאר יד ןגעוו טרעהעג ליפ באה
 ,םשטיוואלאגעט יד ךיוא ןוא סשיפפעלק יד ,םמיוב

 ךאנ ןראי עטשרע יד ןיא טאה טאוו ,ןוז סטחוש םעד
 ןשידיי ויא עלאר עטיור א טליפשעג המחלמ־טלעוו רעד

 .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג

 ןעמ ףראד סעילימאפ ןגעוו ןיוש טדער ןעמ זא ןוא
 טאהעג טאה טאוו רעקינרעשט החפשמ יד ןענאמרעד
 ־רעטעברא רעשידיי רעד ףיוא גנוקריוו עטיורג א
 ־אטשעג ןוא לארשי וצ טרעטנענרעד ייז ןוא טפאש
 םעד זיב שממ ןויצ־ילעופ יד ןופ ץיפש ןיא ןענ

 .ןשטייד יד ןופ ורישראמניירא
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 רעשילרעטסיוא ןא ןורכז ןיא ןבילעג רימ זיא םע
 זיא ןעמאנ ןייז ,רעקעב א ךאפ ןופ ,דיי רערעטלע
 ןא ןעגנאגעג ,טריזאר ךיז טאה רע .רעקוצ ריאמ ןעוועג
 יילרעלא טימ טשימעגסיוא שידיי טדערעג ׳לטיה א
 רעשימיור א יוו ןעזעגסיוא טאה ווא רעטרעוודמערפ
 ןיוש רע זיא טנעקאב םיא באה ךיא דעוו .רעצירטאפ
 ךיא באה טנעקאב ןוא .ראי קיצכעז רעביא ןעוועג טלא
 ןסעזעג ןיב ךיא .יירעקעב סנאשאי ןיא םיא טימ ךיז
 ־פארא םיפ יד ׳ןוויוא םייב בורג םעד ןופ דנאר ןפיוא
 רעד טימ ןענאטשעג זיא רימ ןבעל ןוא טזאלעג
 טדנעוועג זיא םינפ ןייז .רעקוצ טבאה רעד ןיא עטעפאל
 ןטכיולאב זיא ןוא ןוויוא ןקידרעקאלפ םעד וצ ןיעוועג
 רימ וצ טאה רע ןוא טכיל שילעה א ןופ ןעוועג
 םאד טלאמעד באה ךיא .ןזאניפש ןגעוו טדערעג
 טאה רע .עזאניפש ןעמאנ םעד טרעהעג לאמ עטשרע
 ךיא שזא ןערב אזא טימ ןעזאניפש ןגעוו טדערעג
 ־ראפ ןלעוו תולח עקידתבש יד זא ןעויעג רעכיז ןיב
 ־דמערפ ענייז ןעמונאב טשיב באה ךיא .ןרעוו טבערב
 טייצ וצ טייצ ןופ זא ךיא באה טסווועג .רעטרעוו
 רע זא ןוא דאס םחלג ויא ןריצאפש םיא ןעמ טעז
 רעקוצ ,אי .שינייטאל ןיא חלג ןטימ ןכערפשעג טריפ
 ,רועטלוק רעשינייטאל רעד ןיא טנאקאב ןעוועג זיא
 ,עיפאסאליפ םעשטינ טוג טנעקעג ,שינייטאל טנעקעג

 ןדער גנאל ןעהעש טגעלפ רע ןוא ןלעגעה טנעקעג
 זיא טייקכאווש ןייז .עיפאסאליפ רעשטייד רעד ןגעוו
 ןרעקוצ ריאמ זא ךיז טייטשראפ .עזאניפש ןעוועג רעבא
 ןוא סעיצאזינאגרא עשידיי יד ןעגנאגעגנא טשינ ןענעז
 עסיורג יד ףיוא ןעמווושעג זיא רע .ןענייאראפ עלא יד
 ,הבשחמ רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןרעסאוו עטיירב ןוא
 טשינ סייוו ,רעדנעל ןופ ןצענערג ןייק טשינ סייוו סאוו
 זיא רע .םיקחרמ ןופ ןוא טייצ ןופ דנאטשפא ןייק
 זיא לייוורעד .ןעלמיה עפיט יד טימ ןטפאהאב ועוועג
 יוזא זיא רע ןוא בורג־רעקעב ןיא ןענאטשעג רע
 יד ןעמוקעגנא ןענעז סע זיב םתסה־ןמ ןענאטשעג

 .קסנאלפ ןייק סעדראה עשיטסירעלטיה
 רעד ןופ רענייא קסנאלפ ןיא זיא ןעוועג ןוא

 ןיא טכאקראפ ןעוועג זיא סאוו םשיפפעלק החפשמ
 טאה גאט א םענייא ןיא יוו קנעדעג ךיא .וצרפ .ל .י
 טעוו שיפפעלק רעה רעד זא גנודלעמ א ןזיוואב ךיז
 ןעמוקעג ןענעז .ףסאש ןוא ןבעל סצרפ" ןגעוו ןדער
 ןאמרעגנוי רעד ןגאז וצ טאה סע םאוו ןרעה טיילעגניי
 דאנ ןיב ךיא .ןצרפ ןגעוו החפשמ רענייש רעד ןופ
 ףיוא ןעמענטימ רימ לאז ןעמ זא ןיילק וצ ןעוועג
 ןייא טרעהעג ךאנרעד ראנ באה ךיא .השרד אזא
 ־סיורא טראוו סאד טאה ןעמ זא ןוא ."םוצמצ" טראוו
 ־ייקעג ןוא רעטכעלעג טסיוו א וראוועג זיא טגאזעג
 ןייז וביוהעגנא ראנ טאה שיפפעלק יוו יוזא .יידעב
 ולוכ זיא ץרפ" רעטרעוו עטשרע יד טימ עדער

 טאה סאוו רעטכעלעג א ןראוועג זיא — ״םוצמצ
 .ןיינ .געט עטצעל םקסנאלפ זיב ןטלאהעגנא יאדווא
 םעד ןעמענפיוא טנעקעג טשינ דאנ טאה טאטש ןיימ
 ןוא ןלעזעג־רעדיינש יד םרעדנוזאב — ״םוצמצ״
 ןצרפ טאהעג ביל ןבאה םאוו םעקינפולאכ "עקסמאד"
 עמשטערק א זיא טלעוו יד טשינ ןיימ" ןייז בילוצ
 "םנצמצ" ."סניראטיינ יירד" יד בילוצ ןוא ךפאשאב
 ןוא קסנאלפ ןיא ןעמאנוצ א יוו ןבילבעג ןיוש זיא
 םעד ןופ עטכישעג יד טסווועג ךיילג ןבאה עלא

 ."םוצמצ"

 ןיא ןעמוק לאמטפא ךיא געלפ וטכאנראפ יד ןיא
 ־לוש רעד ןיא ןעוועג זיא יז .ץירא "עיניישט" רעד
 § ןפערט טפא ךיא געלפ טראד •רעלעק א ןיא ,סאג
 טימ ,םינפ־לגיופ א טימ דיי םענעגיובעגרעביא ,ןכיוה
 טשינ טאה רע עכלעוו ,סיפ עגנאל ןוא טנעה עגנאל
 א ייב ןסעזעג דימת זיא רע .ןאטוצניהא ווו טאהעג
 ןבירשעג ריפאפ־לשיט םעד ףיוא ןוא לשיט ןיילק
 ןשידיי םעד ןופ טנעגיריד רעד ןעוועג זיא סאד :ןטאנ
 ךיא .לגיופליפש ועוועג זיא ןעמאנ ןייז .רעטסעקרא
 ףיונוצ ךיז ןלאפ םע שילרעטסיוא יוו ,טכארטעג באה
 ןיילא רעיש טאה רע .לגיופליפש .ןעמענ לאמטפא
 רעטנידעגפא ןא ׳לדיפ רעטלא ןא יוו ןעזעגסיוא טשינ

 .סענורטס ענעראוועג־זיול טימ

 קסנאלפ ןיא רעטסעקראדאלב םעד ןופ עטכישעג יד
 .טיילעגנוי קילדנעצ עכעלטע .ענעטלעז א שממ זיא
 עמערא ןופ ,סעקינוואדאס ןופ רעדניק ייז ןשיווצ
 ןלעזעג־רעטסוש ןוא רעדיינש עכעלטע ןוא רעגערט
 א ןדנירג ווא טלעג ןעלמאז וצ ןסאלשאב ןבאה
 ־זאלב אזא ןענאטשטנא זיא םע ןוא .רעטסעקרא־זאלב
 ,ןסאב טימ ,ןטיילפ טימ ,ןעלדיפ טימ ,רעטסעקרא
 .ןלעשטנאלאיוו ׳ןקיופ ,ןצאט טימ ,םרעטייפמורט טימ
 ןבאה ייז .ןטנעמורטסניא־זאלב ערעייט קיצפופ רשפא
 סאוו ,ןבארפ יד ןיא ןוא לאקאל םענעגייא ןא טאהעג
 ־לייטנא ובאה ,טנווא ןדעי טעמכ ןעמוקעגראפ ןענעז
 רעד טעמכ ׳רערעהוצ ןוא רעטכאבאעב יוו ,ןעמונעג
 דיירפ א ןעוועג זיא םע .לטעטש ןופ לייט רעטסערג
 רעביא טרישראמ ןבאה טיילעגנוי יד יוזא יוו ןרעה וצ
 רעד ועגנאגעג זיא ץיפש ןיא ןוא ןסאג רעקצנילפ יד
 ־עג ןוא .עלעקעטש ןטימ טריגיריד ןוא לגיופליפש
 ־דאראפ עשירעטילימ ראנ טשינ ייז ןבאה טליפש
 ־פיוא רעטילימ ןיא יאדווא טאה׳מ עכלעוו ,ןשראמ
 שראמקירוצ ןכיירגיז םעד תעב ןגינעק ראפ טליפשעג
 עשידיי עקיצראה ךיוא ראנ ,טכאלש רענענווועג א ןופ
 סאד ןעמונראפ טאה ןאףביוא רעד ווו םינוגינ־סקלאפ
 ןעמ ווו ,ןשראמ יד ןיא לידבהל יוו טשינ ,עלעדיפ
 סאד זא ןוא .קרפ יד ןוא ןצאט יד טרעהעג טאה
 ןופ םינפ סאד זיא ׳טליפשעצ ךיז טאה עלעדיפ
 ןשטיינק עלא ,דלימ ןראוועג לגיופליפש טנעגיריד
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 ןסאגראפ ןענעז ענייז ןגרא יד ןוא ןטארטעגפא ןענעז
 זיא טנעגיריד א דאנ טשינ •טייקטכייפ א טימ ןראוועג
 טימ טאה רע .ראטיזאפמאק א ךיוא ראנ ,ןעוועג רע
 ־סקלאפ עשידיי טעבראאב טפאשרעטסיימ רענעטלעז א
 ץראה ןוא ימ ךסא ןוא רעטסעקרא ןראפ ןוויטאמ
 ־רא ןשידיי ןופ ןבארפ עגנאל יד ןיא טגיילעגניירא
 .ןרעטש — "אדזאיווג" ןפורעג *ןיז טאה טאוו רעטסעק
 ןעמוקעגסיוא לאמבייא טשינ רימ זיא טכענ יד ןיא
 טאה םע ווו ,לביטש־םעדיוב רעזדנוא ףיוא יוו ןרעה וצ
 ,ןיז עגנוי יירד עריא טימ ,עדלאג הנמלא יד טבעלעג
 *בגאנ אזא טימ טיילפ יד טנייוועצ םעצולפ ךיז טאה

 םיכאלמ טרעמאיעג וטלאוו םע יוו ןייוועג ןיד קיד
 לאקזחי טאה םאד .עקידנדייל עלא ןופ רעצ ןפיוא
 טאה רע עכלעוו טיילפ רעד ףיוא טליפשעג קינרעיוו
 ־"אדזאיווג" רעד ןיא ןבארפ יד ךאנ ועמונעגמייהא

 .רעטסעקרא

 קראטש ךיז ךיא באה קינרעיוו לאקזחי טימ
 דיישרעטנוא ןא ןעוועג זיא םע שטאכ ׳טעדניירפאב
 ,רעלעדייא ןא ןעוועג זיא סאד .רעטלע רעזדנוא ןיא

 רעטקאלעג רענייש א טימ לרוחב דנאלב רעטראצ
 א רימ ראפ טנפעעג לאמנייא טאה רע .ענירפושט
 ,ןלאנרושז עשידיי ןגיילסיורא ןביוהעגנא ןוא לטרעפוק
 רעטפאהרעטסומ א ויא טראד ןגעלעג ןענעז עכלעוו
 .גנאגראי וצ גנאגראי ,רעמונ וצ רעמונ ,גנונעדרא

 ןענעייל וצ ןבעגעג רעטשרע רעד רימ טאה לאקזחי
 ־אפא ןוא ןגרעבמאנ ,ןשא ,ןצרפ ןופ ןעגנולייצרעד
 ־טלעוו רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא טאהעג טאה רע .*שאט
 רעד ףיוא טליפשעג טשינ טאה רע זא .רוטארעטיל
 .ןענעייל ןיא ןאטראפ ןעוועג דימת רע זיא טיילפ

 טעבראעג רע טאה העש 12 ךרע ןא ,גאט ןצנאג א
 ןופ ןוא רעכאמנשאמאק א ייב ןלעזעג םפליהעג א יוו
 טאה ,טסנידראפ סלרעדורב ןופ ןוא טסנידראפ ןייז
 ךרודא ןעגעז יוזא .בוטש יד ןטלאהעגסיוא הנמלא יד
 טימ טרעפוק רעד ןוא טיילפ םלאקזחי .ראי ראפ א
 ־פושט ןייז ךיוא ןוא ךעלמירפס עשידיי ענעטלעז יי
 זא טקריוועג טאה ץלא םאד — עדנאלב יד עניר
 ןיא טבילראפ ךיז טאה רעטכאט םאבעלאב םעד
 ־כאט עשיטאבעלאב יד ןעזעג באה ךיא ןוא ןלאקזחי
 טיילפ יד דאנ .לביטש־םעדיוב םעד וצ ןעמוק רעט
 לאקזחי רבח ןיימ .ןראוועג טמוטשראפ לאמאטימ זיא
 ןרעמאי סאד טרעהרעד באה ךיא ןוא .ןבראטשעג זיא
 םעד ראפ ראי יירד ןעוועג זיא םאד .הנמלא רעד ןופ
 .קסנאלפ ןייק ןיידא ןענעז םעדראה עשטייד יד יוו

 ףיוא ןוא .ץנערק טימ ,היוול א טאהעג דאנ טאה רע
 טלאמעד ןיב.ךיא .עדער א ןטלאהעג ךיא באה רבק ןייז
 םאוו רבח ןיימ טנייוואב באה׳כ .ראי 19 ןעוועג טלא
 ןביוהעגנא טאה םאוו ,רעד ,ראי 24 ןעוועג טלא זיא
 .רוטארעטיל עשידיי עיינ יד רימ ראפ ןקעדטנא וצ

 רעכעלרעדנווו א קסנאלפ ןיא ןעוועג זיא םע
 ,רעקנאלש א .קינדארגא ןעמאנ ןטימ רעלדיפ רעשידיי

 א ,ראה עצראווש טימ ,רוחב רעגנוי רעקידוועגיוב
 טליפשעג טאה רע .זאנ־רעלדא וא ןוא םינפ לאמש
 ־עשזד" יד ןופ ףייה יד ןיא ןוא ןבולק עשיצירפ יד ןיא
 טאה תונותח ןוא "סעבדאווס" ףיוא ךיוא .ךצישזד
 ןלעטשפיונוצ רע טגעלפ טלאמעד .ןעגנודעג םיא ןעמ
 ןופ לקינייא ןא ןעוועג זיא סאד .עלעפאק עניילק א
 ןענעפ^ש טליפשעג טאה רע זא .םירמזלכ עשידיי יד
 ןייז ךאנ ןעגנאגעגסיוא םעגנאפ עשיליופ יד ןענעז
 ןיא ןציז םיא טימ ךיא געלפ ןטנווא יד ןיא .לדיפ
 בייל השמ טריטיצער רימ ראפ טאה רע ןוא לדנטרעג
 ףיוא רעלדיפ םעד ,ןקינדארגא ןופ .רעדיל סנירעפלאה
 לאמ עטשרע סאד ךיא באה ,םעקנאלוה עשיצירפ

 .ןירעפלאה בייל השמ ןופ ןעמאנ םעד טרעהרעד
 .טאהעג קסנאלפ טאה רעלדיפ דאנ טשינ ןוא

 םערא ןא ,פאקנייש ןעמאנ ןטימ ןוז א םרעטסוש א
 רעטצנעפ א ןבעל ןענאטשעגפא געט זיא םאוו ,לרוחב
 ,ןעגנאלק־ריוואלק יד ןרעה וצ ידכ ,זיוה שייוג א ןופ
 יד ןופ םענייא ויא וראוועג לגלוגמ לאמנייא טימ זיא
 זיא רע .טאטש רעזדנוא ןופ ןטסינאיפ עטסטריטנעלאט
 רעזייה עטסעב יד ןיא ןליפש וצ ןראוועג ןדאלעגנייא
 ־םיורא טעטיזאוטריוו טימ ןבאה רעגניפ ענייז ןוא

 .רענעט־ריוואלק עטסכעלרעדנווו יד טכארבעג

 רעלאמ ןשידיי ןסיורג א ןגעוו ןעמ טאה טלייצרעד
 זיא ןעמאנ ןייז — ןבגעגסיורא טאה קסנאלפ םאוו
 סקילאיב טריצאב טאה סאוו רעד .אקדוב ףסוי ןעוועג
 ־ארג ןוא ןעגנונעכייצ ענייש ךעלרעדנווו טימ קרעוו
 ןענעז ןוא קסנאלפ ייז ןענאמרעד עלא סאוו ,ןעגנוריוו
 רעוו .רעפסאמטא רעקסנאלפ ןופ ןראוועג טריריפסניא

 ןילרעב ןיא ןענישרעד ,קרעוו םקילאיב טרעטעלב םע
 ןעק רעד ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ךאנ דלאב
 ףיוא טאטש רעזדנוא ןופ העפשה עסיורג יד ןעז
 ףסוי טכאמעג טאה םע םאוו ךוב םוצ ןעגנוריצאב יד
 א ןורכז ןיא ןרירוואטסער שממ ןעק ןעמ .אקדוב
 עכלעוו רעמינפ וליפא ןוא ךעלסעג ערעזדנוא ןופ לייט
 ןטלא ןטלקנוטראפ דימת ויא טנגעגאב טאה ןעמ

 .שרדמה־תיב

 ־םיוא זיא לוש רעסיורג רעד ןיא שדוק־ןורא רעד
 ־םקלאפ א ,דיי רעקסנאלפ א ןופ ןראוועג טצינשעג
 ־רעטסיימ א ןעוועג זיא שדוק־ןורא רעד .רעצינש
 רעד ןופ ךייה יד .טראוו ןופ ןיז ןלופ ןיא קרעוו
 טיירב יד ןוא רעטעמ 8 ךרע ןא ןעוועג זיא יירעצינש
 ןעוועג זיא יירעצינש רעד ןופ רעטנעצ ןיא .רעטעמ 5
 םורא ןוא ץלאה־במעד ןופ רעש רעטצינשעג־ןייש ןעד
 ןבאה םאוו ,ןטנעמאנרא־ץלאה עטצינשעג רעש םעד
 תאיצי ,םיטבש ףלעווצ יד ךיז טימ טלעטשעגראפ
 וופ תוריפ ןוא ןסקיוועג םינימ יילרעלא ןוא םירצמ
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 ־נביורטגייוו יד טלקיוועג ךיז ןבאה םע .לארשי־ץרא
 .קיטנעמאנרא עשידיי־טלא א ןפאשעג ןוא ךעלגנעטש
 עניילק ןביז ןעוועג ןענעז ,ןא וביוא ,ןטייז עדייב ןיא
 תעב טנפעעג שיטאמאטיוא ךיז ןבאה טאוו ,ךעלעריט
 ־עריט יד זא ןוא שדוק־ןורא םעד טלארפעצ טאה ןעמ
 ןעמוקעגסיורא ןענעז ,טנפעעג ךיז ןבאה ןביוא לעל
 טימ ןאטעג־רעטאלפ א ןבאה ןוא ןביוט עסייוו ייווצ
 רעד .םיללפתמ יד טסירגאב ןטלאוו ייז יוו לגילפ יד
 א טצינשעגסיוא לרעסעמ טושפ א טימי טאה דמלמ רעלוג
 עגנאל ןעמונעג טאה סאד ןוא .שדוק־ןורא ןופ רוטאינימ
 םענעפא ןא ייב ןסעזעג זיא רע יוו םיא קגעדעג ךיא .ןראי
 עגר רעיירפ רעד ןיא ןוא שרדמ־תיב ןטלא ןיא רפס
 ןעמונעגסיורא ענעשעק א ןופ רע טאה ןענרעל ןופ
 םע רעוו .ץלאה ןיא טצינשעג ווא לרעסעמ ןיילק א
 קסנאלפ ןופ שדוק־ןורא םעד ןעזעג לאמנייא ראנ טאה
 ןעיירפאב טנעקעג טשינ גנאל ךיז טאה ,לוש רעד ןיא
 טאה יירעצינש יד טאוו קורדנייא ןקיטכעמ ןופ
 ־אפמאק עכעלרעדנווו אזא ,םענראפ אזא .טכאמעג
 ־שידיי אזא ,ליטמ םענעטלאהעגטיוא ןא ןיא עיציז
 טימ ןטכאלפעגכרוד קיטייצכיילג ווא שילאטנעירא
 ןעוועג זיא הריצי אזא — ךעלהשעמ־שרדמ עטטנעש יד

 .ןיליופ ושידיי ןיא טייקנטלעז א
 אקדוב ףסוי ןופ גנונעכייצ א ןבילבעג זיא םע
 א טימ ןעזעג ריא באה דיא .שדוק־ןורא םעד ןופ
 רעביבא־לת ןיא טלעטשעגטיוא קירוצ ראי סקעז
 ־סקלאפ ןשידיי רעקטנאלפ ןופ גנופאש יד .אי .םואעזומ

 .ןעגנאגעג־ןראלראפ טשינ תא רעלטסניק
 ־ליב עטוג רעייז טימ טריצאב ןעוועג זיא לוש יד
 טנעוו יד ףיוא ןראוועג ןלאמעג ןענעז עכלעוו ,רעד
 באה ךיא .ןעיירעלאמ־טיפוט עקיטכערפ טימ ךיוא ןוא
 רעד ועוועג זיא םע רעוו טריסערעטניא קראטש ךיז

 םאד זא טגאזעג רימ טאה ןעמ .לוש רעד ןופ רעלאמ
 ןעמאנ ןטימ רעלאמ רעקצאלפ א טכאמעג ןבאה לאז
 לאז םע זא סאד טסייה .1900 ראי ןיא ןעשזאק
 דעלאמ םעד ןופ רעטעפ א רעדא רעטאפ א ןייז לאז
 .םיצאנ יד ןופ ןעמוקעגמוא זיא סאוו ןעשזאק ןתנ,

 דעלאמ רעד ןעוועג זיא םע רעוו ןלעטשסעפ יונעג
 ףיוא ןבאה ןעיירעלאמ יד .טנעקעג טשינ דיא באה
 ןכיוה א ןופ ןעוועג ןענעז ייז .םשור א טכאמעג רימ
 םאוו ןטפאשדנאל־ך״נת יד טרעדנווואב באה דיא .אווינ
 ,ליטס ןשידנארבמער א ןיא וראוועג ןבעגעג ןענעז

 ־אלעמ טשינ ׳טסנרע ,ןבראפ עטפמעדעג־לקנוט טימ
 עשיכנת סאד .ליטס ןשיסאלק א ןיא שממ .שיטאמארד
 ןוא סעמלאפ קרוד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טשינ זיא
 גרעב ןוא סעדאטס־ןספעש דיוד ,רעמייב־ביורטנייוו
 ,טפיל ןופ ליפש רעד ןיא ראנ — טכיל־לאערא ןיא

 רעד ןיא ןוא טפאשדנאל־רוא םעד ןיא סנקלאוו יד ןיא
 ראנ ,דרע םטאג ןופ ראנ טשינ טייקשילאכאירטאפ

 ףיוא טייג סאוו טכיל ןכעלטעג םעד ןופ טפיוהרעד
 ןראוועג טקורדנייאאב ןיב דיא .סנקלאוו יד רעטנוא ןופ
 ווו דעלגעטש ענעראלראפ עטייוו יד ןוא גרעב יד ןופ

 .ןטרעפמעל ןוא ןשריה םורא ןרעדנאוו םע

 .ליטס םענעגייא ןא ןופ םעפע טאהעג טאה קסנאלפ
 יד ייב ןטייכאטש יד ןיא ןעז טנעקעג ןעמ טאה סאד
 זיא ךעלשידיי םעפע .ןרעיוט יד ייב ןוא ןענאקלאב
 .רעזייה ךסא ןופ רעטצנעפ ענעגיובעג יד ןיא ןעוועג
 רימ טאה ןעמ .תובית־ישאר ןעזעג ייז ףיוא באה ךיא
 עכלעוו רעזייה ןעוועג וענעז םאד זא טגאזעג ךאנרעד
 ־רעד ןענעז ייז ןוא חמצ החפשמ יד טיובעג טאה םע
 עטםנעש יד .טנעה עשידיי־טשינ ןיא רעבירא ךאנ
 ןעוועג זיא ליטס ןשידיי ןיא ןטלאהעג ,עדייבעג עשידיי
 ןופ ןוא ןסיורד ןופ ולייז עסיורג יד טימ לוש יד
 רעשיזעגוטראפ רעד ןיא טנאמרעד לוש יד .קינייוועניא
 םורא ןראוועג טיובעג זיא סאוו ,םאדרעטסמא ןיא לוש
 ןעוועג זיא םע זא םיוא טעז .טרעדנוהראי ןטצעביז
 ביוא .דנאלאה ןוא קסנאלפ ןופ ןדיי ןשיווצ רשק א
 רעשידנעלאה רעד ןא טנאמרעד טאה לוש עסיורג יד
 ןיא טנאמרעד שרדמ־תיב עטלא םאד טאה ,הפוקת
 ןעוו ,עיציזיווקניא רעשינאפש רעד ןופ ןטייצ יד
 .םעבמאקאטאק ןוא ןרעלעק ןיא טנוואדעג ןבאה ןדיי
 יד טימ טנעוו־רעלעק ענעגיובעג יד זא םיוא טעז
 םעד טימ ,טנעוו עקיד יד ןיא ךעלרעטצנעפ עניילק
 — גאט ןופ ןיישפא ןרעטצניפ־בלאה ןקיבייא
 ןוא .ליטס־יוב ריא דיוא ןפאשעג טאה הפוקת יד זא
 ־רעטלע רעד ןענאוו ןופ שודיח רעסיורג ןיימ זיא םע
 רענייא ווא ואמסדנאל ןטמיראב רעזדנוא ןופ עדייז
 ןיא גאט וצ טנייה םירפוס עשיערבעה עסיורג יד ןופ
 ןייק ןעגנערב וצ טסווועג טאה ,חמצ המלש ,לארשי

 ׳ר עדייז־רעטלע רעד ןוא חסונ־יוב םעד קסנאלפ
 אזא ןעיובפיוא טלעג ןייז ראפ טזאלעג טאה חמצ יכדרמ
 יהלילו־םוי הרות טנרעלעג טאה ןעמ ווו שרדמ־תיב
 טיובעג ןעוועג ןיוש זיא שרדמ תיב עיינ םאד
 ןעמ טאה רעטצנעפ יד ןיא ראנ ,קידתובחר ,ךאפנייא
 םע .הליפת םוקמ א זיא םע זא ,ןענעקרעד טנעקעג
 ־עשזאק רעד ןופ קע ןטייווצ ןיא ןענופעג דיז טאה
 עטיירב יד טנפעעג דיז ןבאה טראד ןופ ןוא םאג
 ־עגאזוצ רעסיורג רעד ןיא טריפעג ןבאה םאוו ןגעוו
 שרדמ־תיב םעיינ ןופ םיללפתמ יד .טלעוו רעשיר
 געוו וקיצנייא ןוא ןייא דיז ראפ ןעזעג רעבא ןבאה
 סאד .לארשי־ץרא ןייק געוו רעד ןעוועג זיא סאד ןוא
 םזינויצ ןופ טרא טרובעג סאד ןעוועג זיא שרדמ־תיב

 .קסנאלפ ןיא

 ןעמ םאוו ׳סאג רעלאפיצנירפ עמאס רעד ףיוא
 יד תמחמ םיוא טזייוו ,"ץיוועקיב" ןפורעג ריא טאה
 *ארט יד סיואגנעל ןסקאוועג וענעז םאוו רעמייב־קוב

 .ןאמבארג ראטקאד־ןאצ רעד טניווועג טאה ,ןראוט
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 ,טרילימיסא־בלאה ,רעכעלדמערפ א ךעלרעסיוא שטאכ

 ןעמענפיוא טגעלפ עכלעוו ,ןטריוו רעשיליופ א טימ
 ןאמבארג ןוא ׳רעמיצ־טראוו קיטכיצ א ןיא טסעג יד
 םיא טאה ןעמ ןוא שיליופ טערעג ראנ סאה ןיילא
 — קסנאלפ ןופ טנגעג רעשידיי רעד ןיא ןיזזעג ןטלעז

 ןשידיי ןטימ ןדנובראפ ןעוועג ןבעל ץנאג ןייז ךאד זימ
 ־רעלטיה רעד תעב ,םוקמוא ןייז ךיוא ןוא קסנאלפ
 יד ןופ ענייא ןיא טלדנאווראפ םיא טאה ,עיצאפוקא
 דעוו •טאטש רעזדנוא ןופ ןטלאטשעג עשיד־יי עטסנעש
 טאוו טימ סייוו רעד רעטנענ טנעקעג םיא טאה סע
 םעלא ףיוא טקוקעג טאה רע גיוא קיכאוו א ראפ
 זא ןוא .ןדיי רעקצנילפ יד ייב ראפ טמוק רע םאוו
 סע ןוא ןטייצ־רעלטיה־ברע יד ןעמוקעג ןענעז םע
 ־עסיטנא עשיליופ יד ןעילוהמורא ןביוהעגנא ןבאה
 רעד וצ ןדלאמעג ןיילא ןאמבארג ךיז טאה ,ןטימ
 עקיטכיוו יד ןעמונעגרעביא ןוא גנוטלאווראפ־הלהק
 ןראוועג וליפא זיא ןוא טנעה ענייז ןיא םינינע־להק
 רעכעלרעסיוא רעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא .להקה שאר
 עזעיגילער יד ןוא םיא ןשיווצ ןעוועג זיא סאוו הציחמ
 ־ראפ ןעמ ןעק ןענאמבארג זא ,טסווועג ייז ןבאה ׳ןדיי

 .ןדיי טימ טאטש רעד ןופ לרוג םעד ןעיורט
 טגעלפ ׳יירעלאמ טאהעג ביל טאה ןאמבארג
 וצ גנואיצאב עסיורג א טאהעג ךיוא ןוא ןלאמ ןיילא
 זא טסווורעד ןצעמע ךרוד ךיז טאה רע ןעוו .גנוטכיד
 ־פא עשראוו ןיא לאנרושז ןשידיי א ןיא באה ךיא
 ־עגוצ ןוא ןדאלעגנייא רימ רע טאה ,דיל א טקורדעג

 .ןביירש וצ רעטייוו טומ ןבעג
 רעד ויא ןזיוואב ךיז רע טאה לאמנייא ראנ
 ןופ שראמניירא םעד ברע ועוועג זיא םאד ,סאג־עשזאק
 ־מוא ןיימ .1939 ראי ןיא ,קסנאלפ ץיק ןשטייד יד
 זא ,טלייצרעד רימ טאה ,ףלאוו רעדורב רענעמוקעג
 ןראפ העש עבעלטע ׳גאטראפ ןקידהלהב א ןיא
 ־בארג ןפארטעג רע טאה ,ןשטייד יד ןופ שראמניירא
 רעקידכעלייק ןייז ,ןקז ןדימ א ,םענעכארבעצ א ,ןענאמ
 רעד וצ טצעזעג רערעמ ךאג ךיז טאה ףוג רעקירעדינ
 .ןרערט טימ ןפאלראפ ןעוועג ןענעז ןגיוא יד ןוא דרע
 ףיוא רעדורב ןיימ וצ ןדנאוועג ךיז טאה ואמבארג
 טימ קסנאלפ ןופ שידיי ןשיפיצעפס םעד ףיוא ,שידיי
 י ןדוא ךיז ןעמ טוט ןיהווו" :עגארפ־סגנולפייווצראפ א

 ."!םלוע לש ונובר ,א

 הפירש יד ז ןרעפטנע טנעקעג ןעד ןעמ טאה סאוו
 טשינ טאה ןעמ .ןביוהעגנא םאוו ראנ ךאד ךיז טאה
 ראנ טאה ןעמ .טאטש יד טראוורעד סע סאוו טסווועג

 .רזג םעד טליפעגסיוא

 ןוא טאטש יד טאהעג טאה ןרעטנעצ־רוטלוק ייווצ
 רעד ףיוא גבוקריוו עסיורג א טאהעג ןבאה עדייב
 ־רוטלוק עכעלטלעוו יד אד ןיימ ךיא .טנגוי רעשידיי
 עסיורג ריא טימ עיצאזינאגרא־תוברת יד :ןרעטנעצ

 יד ןוא שיליופ ןוא שידיי ,שיערבעה ןיא קעטאילביב
 ־וואכאראב ריא טימ ךסרוק־טנווא" טפאשלעזעג
 ןיא ,שידיי ןיא רעכיב טאהעג טאה םאוו קעטאילביב
 .שיערבעה ןיא ךיוא לייטפא םעניילק א ןוא שיליופ

 .עיצידארט טאהעג טאה עיצאזינאגרא־״תוברת" יד

 *ביילק ,םירחוס־טינש ןופ רעדניק .שידיגנ .שיטאבעלאב

 ־טנווא טפאשלעזעג" יד .םירחוס־האובת ןוא רעלדנעה
 טלמאזעג טאה קעטאילביב־וואכאראב ריא ןוא ךסרוק
 ־ןרעל ןוא ןעגנוי־רעלאטס ,ןלעזעג־רעדיינש ךיז סורא
 ייז ןענרעל םדוק טפראדעג טאה ןעמ ווו ךעלגניי
 ןעמונעג טשינ גנאל עקאט טאה םע ןוא .תיב־ףלא
 ןזיוואב ויז ןבאה ןלעזעג־רעדיינש יד ןשיווצ ןוא
 .ןסיוו םוצ טשרוד ןסיורג א טימ ,טיילעגנוי ענעזעלאב

 ־פיוא־״עניטסעלאפ" יד ןבעל ןעגנאהעגפיוא ןבאה ייז
 ןוא ."טכאמ זיא ןסיוו" גנוזאל א ךיוא ןטפירש
 ןבאה ןרעטנעצ־רוטלוק עדייב םאוו טקוקעג טשינ
 ךיז ןופ ןעוועג ייז ןענעז סמאזניימעג ךסא טאהעג
 ןטסינויצ "עשיראטעלארפ" יד ןוא טלייטעגפא רעייז
 רעד ןשיווצ טייקיטעט עצנאג רעייז טריפעג ןבאה
 ןראי עטצעל יד ןיא .קסנאלפ ןופ טייקמערא רעסיורג
 ־עגניי ןוא ןעגנוריפורג עמערטסקע ןזיוואב ךיז ןבאה
 טימ סעזולב עניורב ןגארט ןעמונעג ןבאה טייל
 .סעקשאד עקיצנאלג יד ףיוא רעפוק ןופ תורונמ עסיורג

 ־עג ןוא ןעיירעגירק ןכערבסיוא ןגעלפ "תוברח" ןיא
 יד ןופ בולק רעד ןוא ןטסינאיזיווער יד טימ ןגעלש
 ןופ ןראוועג ןלאפאב לאמנייא טשינ זיא ןויצ־ילעופ
 א טעוועשובעגמורא טאה םע ןוא ןטסינומאק עשידיי
 ןופ ןיז יד עכלעוו ןיא טייקנסירעצ א ,תורקפה א
 ־קידייל "עקניל" עשיטאנאפ ןופ ןוא "סעקינבאריוו"
 ־רוטלוק עשידיי סאד .ןטסיופ יד ןזיוועג ןבאה סרעיינ
 .קיבייוועניא ןופ ךיוא ןנערב ןביוהעגנא ךיז טאה ןבעל

 הדירי עשימאנאקע עסיורג יד ןעמוקעג זיא םע
 ןעבעז 1939—1933 ןראי יד .םוטנדיי רעקסנאלפ ןופ

 .פארא־גראב ןופ ןראי־עיצאנימלוק יד ןעוועג

 ־שרע רעד ךאנ דלאב ןעשעג זיא ביוהנא רעד
 ןטינשעגפא ןענעז םע ןעוו ,המחלמ־טלעוו רעט
 קסנאלפ .דנאלסור ןסיורג ןטימ ןצענערג יד ןראוועג
 ןיא ןרעטנעצ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןערועג זיא
 ־אלאב .פארפ .עירטסודניא־סדיילקאב רעד ןופ ןליופ
 ־אנאקע רעד ןגעוו רוב טנאקאב ןייז ןיא טביירש ןאב
 ךאנ זא ,ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ גנולקיווטנא רעשימ
 רעטנעצ רעטייווצ רעד ןעוועג קסנאלפ זיא ןישזעשזב
 עטסערג יד ןעוועג ןענעז אד .ןליופ ןייא רעדיינש ןופ
 ־םקע טאה ןעמ .ןעלטנאמ־ןעיורפ ןופ ןטסילאיצעפס
 רעטרעדנוה .סילפיט ןוא וקאב ןייק שזא טריטראפ
 ןפאטש טימ וענאגאוו עצנאג .ךעלטאטשראוו־קינפולאכ
 ־דיילקאב יד ןוא .שזדאל ןופ טכארבעג ןעמ טאה
 ־םודביא ןא דאנ ךיז טימ ןריובעג טאה עירטסודניא
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 םרענלאק ףיוא ךעלכעלעפ ןופ גנוטעבראסיוא :עירט
 א ןענאטשטנא זיא םע .ןעלטנאמ־ןעמאד יד ראפ
 רעטרעדנוה ןעוועג ןענעז םע •עירטסודניא־רעגשזריק
 ןענעז םעד ץוחא .סרעטסוש ןופ ךעלטאטשראוו עניילק
 טעבראעג ןבאה עכלעוו "רעדיינש־טיידנאט" יד ןעוועג
 ־רוב ,רעגעצנא ענעטראק .קראמ ןקיטרא םעד ראפ
 זיא ץלא סאד .סנזיוה ,סעקטרוק ,ןעלטנאמ ,םעק
 םנטסאק ןיא ןראוועג טקאפעג ךאוו רעד ןיא לאמ ףניפ
 יד רעביא תיב־ינב טימ טזאלעג ךיז טאה ןעמ ןוא
 ערעסערג ןוא טעטש עקידתונכש יד ןיא םידיראי
 עגנאל טלעטשעצ ןעמ טאה דיראי אזא ףיוא .רעפרעד
 ךיז ןבאה ןעייר יד .גנודיילקאב טימ ןלעטשעג ןעייר
 ןענעז ןגעוו יד .טייקכעלדנעמוא רעד ןיא שממ ןגיוצעג
 םאוו םעכאלעמלאב עשידיי טימ לופ ןעוועג דימת
 טכאמעג .םירחוס עניילק ןעוועג קיטייצכיילג ןענעז
 טריפעג ייז ךיילג ןוא לוויטש ענעטכוי יד קיטראפ

 .דיראי םעד ףיוא

 ־רעוודנאה א ןיא טריזינאגרא ןעוועג ןענעז ייז
 זיא םע .ןייאראפ־רעלדנעהניילק א ןיא ,ןייאראפ־רעק
 טאה םעראפ יד זא ןוא עסאק־םידסח־תולימג א ןעוועג
 ליפוצ טשינ ןוא "ןרעדאמ" טשינ ראפ ןזיוועגסיורא ךיז
 ןעלדנאה ןביוהעגנא ויוש טאה ןעמ תמחמ ,טקעפרעפ
 ־םיוא טימ ךיוא לאמא ׳טלעוו רעסיורג רעד טימ
 א טעדנירגעג קסנאלפ ןופ ןדיי יד ןבאה — דגאל
 יד .קנאב א דאנ ךאנרעד ןוא קנאב עוויטארעפאאק
 םאזניימעג לאז ןעמ זא ,טגראזעג ןבאה רעקרעוודנאה
 ךרעייטש רעשידיי־יטנא רעד ןגעק דיז ןקידייטראפ
 טשינ לאז םעטסיס־ךטנעטאפ" רעד זא ןוא קיטילאפ

 .תוסנרפ עשידיי ןכערבעצ

 ןטלעז רעד ןרעוו טנאמרעד אד ףראד םע ןוא
 עגנאל זיא םאוו רעד ,רעצינש גילעז ׳ר דיי רעלעדייא
 ־קעריד רעד ןוא רעטסיימרעגריב־עציוו ןעוועג ןראי
 טאה םאוו ןוא קנאב רעוויטארעפאאק רעד ןופ ראט

 .טאטש רעד ראפ ןאטעג ליפ

 ןיא טקורדנייאאב קראטש דימ טאה סאוו םאד
 ־עגנייא ןוא טייקלצראווראפ יד ןעוועג זיא קסנאלפ
 ,תוחפשמ ןעוועג אד ןענעז םע .ןדיי יד ןופ טייקנסעז
 ־ראפ ןעוועג ןענעז םאוו ,םעיטסאניד עצנאג שממ
 ־יבורק א ןיא רערעדנא רעד טימ ענייא ןטכאלפ
 טאטש ןיא טנאקאב ןעוועג ןענעז םע .דנאב־סטפאש
 החפשמ רעדעי ןוא .תוחפשמ עטגייווצראפ עסיורג יד
 ־רעביא זיא םאיו "טעטילאיצעפס" ריא טאהעג ךיז טאה

 .השוריב ןעגנאגעג
 ןופ סעיטסאניד־החפשמ עצנאג ןעוועג ןענעז םע
 ,םירחוס־האובת ןופ ,םרעטסוש ןופ ,רעדיינש עקסמאד

 "שטייב" יד השוריב ןעמונעגרעביא ןבאה סאוו תוחפשמ
 .םעלאגעלאב ןעוועג ןענעז ייז ןוא דרעפ יד ןוא

 ,סעקינוואדאס ,"םעקינבאריוו" ,"סעקינרוק" תוחפשמ

 ערעייז ראפ השוריב ןבעגעגרעביא ןבאה םרעטאפ םאוו
 ייז סאוו וטפאשטנאקאב יד ןוא ןעמאנ ןטוג םעד ןיז
 ןיז יד ןוא רעפרעד עטסטייוו יד ןיא טאהעג ןבאה

 .ןיז ערעייז םאד ןבעגעגרעביא ןבאה

 ןוא תומחלמ יד ןעמוקעג ןענעז םע זא ןוא
 טיילגאב זיא םאוו ןליופ ןיא םיזירק רעד ךאנרעד
 ךיז ןבאה ,םזיטימעסיטנא ןטסיוו א טימ ןעוועג
 רעד ןיא ןראפעג זיא ןעמ .תוחפשמ יד ןכארבעגנייא
 .עקירעמא ןייק רעוו ,עניטנעגרא ןייק רעוו ,ןיידא טלעוו
 יד ןיא ןראוועג ןגיוצרעד זיא סאוו טנגוי יד
 .לארשי ןייק ןסירעג ךיז טאה םעיצאזינאגרא עשיצולח

 רעד טשינ .רוד רעיינ א ןעוועג ןיוש זיא סאד רעבא
 המלש ןוא ןידג דוד ,חמצ ,ומלש טימ רעקסנאלפ רוד
 ־שאווק רעדירב יד ןופ רוד רעד טשינ ,שטיוואקוועל
 רעד טימ ןעמוקעג ןענעז סאוו יד טשינ וליפא ןוא םינ
 ןעוועג ןיוש זיא םאד — הילע רעטירד רעד ןופ ביוהנא
 ןראוועג ןגיוצרעד זיא סאוו רעקסנאלפ ןופ רוד א
 רעטשרע רעד ראפ דאנ דלאב זיא םאוו טאטש א ןיא
 ־נעש רעד ןופ ןראוועג טקידיילעגסיוא המחלמ־טלעוו
 ןענעז ייז .טנגוי רעשידיי רעשיטסילאעדיא ןוא רעטס
 ־ןורכז ןוא הוקתדותפ ןיא ,ארעשזדעס ןיא ןעוועג ןיוש
 ־םייג ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןיוש זיא קסנאלפ .בקעי
 עטסעב יד .םוטנדיי ןשיליופ ןופ רעטנעצ רעקיר
 ענעי ןגעוו טלייצרעד ראנ טאה ןעמ .קעווא ןענעז
 טמאלפעג טאה שרדמ־תיב םעיינ ןיא ןעוו ןטייצ ענייש
 רעטיינעגסיוא־ץראווש רעד ןיא עשט׳דוד רעגנוי רעד
 ־םנאלפ יד ייב טנפעעג טאה חמצ המלש ןוא עקשאבור
 ןופ גנאגפיוא םעד ןעזרעד וצ ןגרא יד טיי׳יעגנוי ׳ועק
 סאד טכאמעג־דאוו ןוא רוטלוק רעלאנאיצאנ רעיינ א
 רעיינ רעד ןופ ןעגנאלק יד ןעמענוצפיוא ידכ רעהעג

 .רוטארעטיל רעשיערבעה

 א יוו ןעוועג זיא טנגוי רעקסנאלפ רוד ןיימ
 וצרעד .רקפה ףיוא ןראוועג ןזאלעג זיא סאוו עדאטס
 ןוא םעצארפ־עיצאזירעפיופ רעד ןביוהעגנא ךיז טאה
 ־ץרא ןופ ןצנערג יד וראוועג ןסאלשעג ןענעז םע
 *גוט יד .טייקיזאלטכיזסיוא ,םזיטימעסיטנא .לארשי
 ןופ ןעיצנא ןביוהעגנא ןבאה סאוו סנקלאוו עלעק

 .חרזמ ןופ ןוא ברעמ

 .קענאדיימ ןוא ץיוושיוא ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ייז

 ןביילב וצ ןליוו ,רעיודסיוא ןזיוועגסיורא ןבאה ייז
 ־יילאב א יוו וליפא ןבעל .זיירפ ןדעי ראפ ןבעל ,ןבעל
 ־גוהעג .טעבראעג ןבאה ייז .ןטלאהרעביא יבא .רעטקיד
 .עדריוו־דיי־ןוא־שטנעמ יד ןטלאהעגפיוא ןוא טרעג

 רעקסנאלפ ןיא דנאטשפיוא ןופ ןדלעה ןייק ןעוועג טשינ
 ןפיוא רעוועג טימ ןפראוועג ךד ןבאה םאוו אטעג
 םינדחפ ןייק ןעוועג טשינ ךיוא רעבא ןענעז ייז .שטייד
 ןענעז ייז .רעטערראפ ןייק ןעוועג טשיו וענעז םע ןוא
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 לגבארעג ןכעלגעט ןיא ׳רעיודסיוא ןיא ןדלעה ןעוועג
 ¬וביג עמינאבא עליטש .םיקלא םלצ םעד ןטלאחוצפיוא

 .עידעגארט רעסיורג רעזדנוא ןיא םיר

 ןגארט ןבילבעג־ןבעל ןענעז םאוו עקיצגיוו יד ןוא
 יד ןופ ןעגבובעלרעביא ערעייז תווינע טימ טציא זיב
 ןופ ןוא ימ ןופ ןשטנעמ ןענעז סאד .ןראי־םוקמוא
 עניימ טימ עז ןוא לארשי ןיא ייז ןגעגאב ךיא .עצארפ

 ןא ןיא ןדיי ןעלדנאווראפ וצ םולח רעד יוו ןגיוא
 ־עגסיוא זיא םאוו ,לארשי דנאל ןיא קלאפ־םטעברא
 טרעוו ׳רעקסנאלפ עטשרע יד ןופ ןראוועג ןגארט

 אד ןבאה םאוו ןדיי רעקסנאלפ עטצעל יד ןופ םייוקמ
 .םייח רעייז ןענופעג

 טאטש רעשידיי רעד ןופ עסיורג סאד זיא סאד ןוא
 .קסנאלפ

 ץאלפ־קראמ ןפיוא פמולפ יד



 (קינטאלב)ןופיסוי לאקזחי

 קסנאלפ יקרפ

 1920-1903 קסנאלפ

 ךאנ ,םעה־תיחתל ןענאטשעגפיוא זיא סאוו קסנאלפ
 — םזיצולח ןופ רעייגראפ עריא טימ ףור םלצרה ראפ
 ןופ רעטנעצ ןקיטכיוו א ראפ ןרעוו טנכערראפ ועק
 .םוטנדיי ןשיעפארייא־חרזמ ןקידנכאוורעד־לאנאיצא:

 עטכישעג קרפ א ןביירש וצ זיא עבאגפיוא ןיימ
 רימ לאז םע זא טאג טעב דיא •טנאקאב רימ זיא םאוו
 ווו קעניר־ינאלעשז םער ןביירשאב וצ ןעגנולעג
 ווו ,ראי 32 טבעלעג ןוא ,ןראוועג ןריובעג ןיב ךיא
 ,גנורעקלעפאב רעד ןופ ןטכיש עלא טנעקעג באזו ךיא

 .ץנעגילעטניא ןוא ךמע ,עכייר ןוא עמערא

 ןביוהעגנא ךיז טאה םאג רעוועשראוו יד
 ,שרדמה תיב ךטשרעדעפ" ךטימ "ליש" רעד ןופ
 ,השמ שרעה ׳ר ןייד ןופ זיוה םעד טימ רעביאנגעק ןוא

 ןסאלשראפ דיז טאה םאוו ,לסעג־עשזאק סאד ןוא
 םקניל ןוא ׳טארטסיגאמ םעד ,ףיוה ןופ רעיוט א טימ
 ׳ר ןענאטשעג ךיוא זיא׳ס ווו ףיוה ןסיורג םעד טימ
 ךיוא זיא טראד ,ןטראג םעד טימ זיוה םרודגיבא

 .ןוירוג־ןב — ןירג דוד ןראוועג ןריובעג

 רעדנוזאב ןייז טבעלעג ךיז טאה לייט־טאטש רעזדנוא
 טשינ טאה טאטש ןופ לייט רעסיורג א זא יוזא ,ןבעל
 ריא טימ ןטלעז זיא ןוא גנורעקלעפאב יד טנעקעג

 .טקאטנאק ןיא ןעמוקעג

 ,ךמע ןעוועג זיא גנורעקלעפאב רעד ןופ בור רעד
 ןראפעג ןענעז סאוו ,סענאמראפ .תוכאלמ־ילעב ןדיי
 טימ ןעמוקעגקירוצ ןוא האובת טריפעג ,עשראוו ןייק

 .תורוחס עבעדישראפ

 טזומעג ןעמ טאה עשראוו ןייק העיסנ א תעב
 דיוא זיא םאג־לוש יד ךרוד .סאג־לוש יד ןראפכרוד
 ראפ קידנעמוק ןוא /׳טשטאפ" יד וראפעגכרוד
 ןולגע רעד טגעלפ ׳תורבקה־תיב םייב ןיוש ,קסנאלפ

 .ןרעטייפמארט ,ןלאניס ןבעג
 טגעלפ ןעמ ןעוו ןדיי ןעמוקעג ןענעז רעהא
 גאטראפ טפאלק רעפאלק־לוש רעד עניומ זא ןרעה
 :פעלק ייווצ ראנ יירד טשינ םנדאל יד ןיא פעלק

 ןוא ,ארוב םעד חבש א ןבעגרעביא ,ץויי ׳ףיוא טייטש
 זא ןמיס א ןעוועג זיא סאד — ,םילהת לטיפאק א טגאז
 ןפראד טעוו ןעמ ןוא תמ א דיז טניפעג טאטש ןיא
 ןצעמע טעוו ןעמ רעדא היוול רעד טימ ןייגייבראפ

 .ןיידא עמרוט ויא ןריפ

 עקידסחוימ ןענופעג ךיז ןבאה לאטראווק םעד ןיא
 :ץרא ךרד טאהעג ייז ראפ טאה ךמע סאוו תוחפשמ

 יכדרמ ׳ר ,עטנעי בייוו ןייז ןוא םעלעקעי םייח ׳ר
 סעלעקעי םייח ,ץיוועקשארג החפשמ יד .רעטכאט ם׳חמצ
 םייח ןופ רעטכאט א העשילאק החפשמ .םעדייא ןא
 החפשמ ,קינטאלב החפשמ .לקינייא ןא םעלעקעי
 ,בילטאג ,ןאמטרעג התפשמ ,ןימאק החפשמ ,לעגיופ
 החפשמ ,אדאגישפ החפשמ ,אלדאשטרעיווז החפשמ
 םאד ,׳ץיבונמחנ ןמחנ ,ןאמדירפ החפשמ ןוא אטרוק

 .עקידסוחי ,תוחפשמ עטגייווצראפ ןעוועג ןענעז
 *יסור רעד ברע ,1904 ראי םאד ןעוועג ןאד זיא׳ס
 *גירגעג ןיוש ךיז טאה קסנאלפ ןיא .עיצולאווער רעש

 ןענעז סאד .׳דנוב" רעד ריוא ,ןויצ־ילעופ יד טעד
 ייז ןופ לייט א ,ןדיי ערעייט — ןדיי־ךמע ןעוועג
 רעייטשוצ א ןבעגעג ןבאה סאוו יד .רפס־יעדוי וליפא
 רעליטש א ,ןעמאק םהרבא :ןעוועג ןענעז םזינויצ םוצ
 *עג רע זיא טנגוי רעד ןיא .סאבעלאב רענעדיישאב

 ךיוא ווא ך״נת טנרעלעג ,השמ ינב יד ןופ ןעוו
 ־ראפ א סנטצעל .יירערעיומ — ךאפ א טנרעלעג
 טימ דיי רעכעלרע ןוא ׳רחוס א ,שטנעמ רעכעלגעמ
 ןעמ ,רעדירב ייווצ ,תוחפשמ ייווצ ועוועג .תודימ עטוג
 ןתנ םהרבא בייל קחצי ,םלאוואק יד ןפורעג ייז טאה
 לסיבא טנעקעג ןבאה םאוו ןדיי .קחצי םהרבא ׳ר ןוא
 א ,לחר רתסא יורפ םבייל קחצי ׳ר .תולימה שוריפ
 רעייז טימ ןבאה סאוו ודיי ןעוועג ןענעז סאד .תקדצ
 רעייז טעוואקעגסיוא עינזוק ןיא טעברא רערעווש
 ארוב םעד טביולעג דימת ןבאה ייז .הסנרפ לקיטש
 םעלאוואק יד .טיורב לקיטש ןכעלרע ןא ייז טיג רע סאוו
 ,ןפאלשעג דאנ זיא ןיילא טאג ועוו ןייטשפיוא ןגעלפ
 *עג ןוא ענעריורפעג יד טימ טסערפ עטסערג יד ןיא

 טימ טיובעג ועוועג זיא עינזוק יד) טנעה ענעלאווש
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 סאד ראנ ייז טאה טמראוועג ,רעטצנעפ ןוא ןריט ענעפא
 ךיור רעד ןוא ךעימ ןטימ ןזאלב טגעלפ םאוו רעייפ
 ןגעלפ — (עינזוק רעד ןיא לופ ןעוועג דימת זיא
 ךעלרע ןבאה ייז .שרדמה תיב ןיא ןפיול ירפ ץנאג ייז
 לאמא .תונעט ןייק םענייק וצ טאהעג טשינ ,טבעלעג
 ייז טאה ןוא ןגאוו א טפיוקעג ייז ייב טסירק א טאה
 ייז ןופ רענייא זיא ,לבור עכעלטע טלאצעגרעביא
 ־קירוצ טסירק םעד ידכ רעטעמאליק עכעלטע ןפאלעג
 ןגיוצרעד ייז ןבאה רעדניק ערעייז .טלעג סאד ןבעגוצ
 ענייש רעייז ייז ןבאה טאהעג ןוא .טיילכאפ ראפ
 ךיז ןעניפעג ייז ןופ עקינייא .רעדביק ענעטארעג
 ־נעגרא ןוא עקירעמא ןיא ערעדנא ,לארשי ןיא טגייה
 ראנ טאה םאוו ןדעי ןפלאהעג דימת ןבאה ייז .עניט
 סלאוואק יד .ףליה דאנ טנאה א טקערטשעגסיוא
 תבש ןדעי טגעלפ ןעמ ווו ,ןינמ א טאהעג ןבאה
 א ןטלאהעג ןבאה ייז .םיארונ םימי ץוח ,ןענוואד
 ןענוואד םוצ ןעמוק תבש ןדעי טגעלפ םאוו דמלמ
 .שרדמ רעדא עובשה תשרפ טנרעלעג ייז טימ ןוא

 טגעלפ ןעמ ווו ןוויוא־קאב א טאהעג ךיז ייב ןבאה ייז
 רתסא .תוצמ — חספ ףיוא ןוא ,תולח ןקאב קיטיירפ
 טאה ׳לאוואק קחצי םהרבא ןופ יודפ עמורפ יד ,לחר
 טזומעג טאה ץלא ןוא טריפעגכרודא ןטעברא עלא יד
 א ןעמוקסיוא טגעלפ םע זא ׳תורשכה תרהט לע ןייז
 סאג עצנאג יד זיא ,חירב א רעדא הנותח א ,החמש

 .ןטעבראפ ןראוועג

 טאה טניווועג ׳קינוועילא קחצי החפשמ א ןעוועג
 טבעלעג טאה "עציא" .לזייה ןלאפעגנייא ןא ןיא רע
 טאה םע .הוח יורפ ןייז טימ טיונ ןוא תוקחד ןיא
 ריא ייב טנייה טלאוו ןעמ יוו ןעזעגסיוא קידנעטש
 ףראד ןעמ ןוא רעטניוו וצ טייג םע .לייא טכאקעג
 א ןעמונעג טכאנייב רע טאה .לזייה סאד ךעדאלאפ"
 םיא טאה שזורטס טכאנ רעד ןוא רעטערב ראפ
 ןעמוקאב טאה רע .טריטסערא םיא ןוא טפאכעג
 ־געפעג ןופ םיורא זיא רע דעוו .ףארטש־הסיפת א
 ־פא בוח א ןעמונעג ךיז ףיוא רע טאה ׳שינעג
 תבש ןדעי טגעלפ רע הניז רעד ראפ ןעמוקוצ
 רעמוז ייס טאטש רעצנאג רעד ןיא ןייגמורא טכאנייב
 רעגייזא ריפ ןוא ,טסערפ עטסערג יד ןיא רעטניוו ייס
 םילהת ןייטשפיוא ןלאז ייז זא ןדיי ןפוד גאטראפ
 סיוא טרעה" :ןוגינ א טימ רע טאה ןפורעג .ןגאז
 זיא םע ,ןגאז ךייא לעוו ויא סאוו ךעלעדיי ערעייט
 םילהת לוש ןיא ןייג ןוא ןייטשוצפיוא טייצ ןיוש

 .ןקעוו רע טגעלפ יוזא ."ןגאז
 .טעוועראהראפ ןייז קיטיירפ ןכאנ ןגעלפ ןשטנעמ

 ןלאפעגקעווא טושפ םטכאנ וצ קיטיירפ ייז ןענעז
 ןליוו ןטסירק יד ,ןיילק זיא גאט רעד .ןפאלש
 .ןפיוק סעפע דאנ ןפראד ייז ,ןייגסיורא טשינ
 ןיוש ץלא טאה ןטונימ עקינייא ןיא גנולצולפ ןוא

 הענעמ עטסניימ יד .ןעזסיוא רעדנא ןא ןעמוקאב
 ןפאלקראפ ,רעמינפ עטיור טימ הוקמ ןופ ןיוש ןפיול
 יד .רעדיילק עקידתבש רעביא־ןעוט ,רעבלעוועג יד
 סענאמראפ יד .רעבייוו יד ךרוד ועמונראפ טרעוו הוקמ
 םיוא ןרימש ,עשראוו ןופ םנטייצאב ןעמוקעג ןענעז סאוו
 ךארט טימ םעוועלאכ עכיוה יד טימ לוויטש ערעייז
 א ריפ .טכיל ןיוש ןעמ טדניצ רעזייה יד ןיא .לייא

 .רעגייז

 ־עוואב עיינ א לטעטש ןיא ןענאטשטנא זיא םע
 ערעטלע יד .תירבע ןענרעל ןביוהעגנא טאה ןעמ :גנוג

 ןגעלפ ,שטייטס .םגפ א םעד ןיא ןעזעג ןבאה ןשטנעמ
 ןייג :םעכלעזא ןראוועג טרעהעג סאד זיא יוו ,ןגאז ייז
 !שדוק ןושל ךיז ושיווצ ןדער ןוא רעדיילק עשיייוג ןיא

 ־גוא ןיא ןעגנורדעגניירא ךיוא זיא שדוק ןושל
 יד ןשיווצ טשרעוצ ,ךיז טייטשראפ ןוא ,סאג רעזד
 ןזיוואב ךיז ןבאה םע .תוחפשמ עקידסחוימ עטנאמרעד
 ,תורבח ׳ךעלדיימ עגנוי ראפ א "קעניר ינאלעיז" ןיא

 שיליופ ןוא שיסור ןענרעל וצ טאטשנא ןבאה עכלעוו
 ־אילביב יד) "רוא" ויא .שדוק ןושל וצ ןעמונעג ךיז
 ־מאזראפ ראפ טנידעג ךיוא טאה סאוו בוטש־קעט
 םירבח יד ןבאה (טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעגנול
 עגיירב ,קינטולב הוח .תירבע טדערעג ןיוש ךיז ןשיווצ
 ךיז ןשיווצ ןביוהעגנא ןבאה ׳ןהכ רתסא ,בילטאג
 .תירבע ןטכעלש וייק טשינ אקווד ןוא ,תירבע ןדער

 ףלח עשוהי .ך״נת טנרעלעג טכאנ ןוא גאט טאה ןעמ
 ־ייז ןופ תחנ לופ טאהעג טאה ,רערעל־תירבע רעד
 עקידסחוימ יד ןופ רוד רערעטלע דעד .תודימלת ענ
 עקיטכיזרעפייא טימ ןקוק ןביוהעגנא ןבאה תוחפשמ
 עסיורג םאד ןעוועג םאד זיא ךמע ראפ ןוא .ןגיוא
 ןבאה עכלעוו ,ןדיי עשידיסח יד ריוא ןוא .רעדנווו
 ,טנגוי רעד טא טימ ןסעומשכרודא ךיז טווורפעג

 ,ך״נת ןיא ןשינעטנעק ערעייז ןרילארטנאק קידנלעוו

 רעדנווו טימ לופ ןעוועג ןענעז — ׳קודקד ןוא הדגא
 .םיסנ יד טלייצרעד ךיז לביטש ןיא ןבאה ייז ןוא

 טלאוו דיא ועור ,טלעטשעגראפ טשינ רימ טלאוו ויא"
 ־אנאמכאנ ןמחנ טאה — ״טרעהראפ ןיילא טשינ ייז
 ךיוא זיא "קעניר רענאלעז" רעד ןוא •טגאזעג שטיוו
 רעטעפש לסיבא םאוו ,טימרעד ,ןראוועג טשטנעבעג
 ךיז טאה םע .רערעל רעייז ןראוועג בואט המלש זיא
 ברה ןופ ןוז רעד ,ןאסלכימ לטאמ ןזיוואב ריוא
 ןבאה ליפ זא טקריוועג טאה םאד ןוא ׳ל״ז ןאסלכימ
 ןעוועג זיא םע .תירבע ןדער ׳תירבע ןענרעל ןביוהעגנא
 ןענעק ןוא ׳טנעקעג טאה םע רעוו דובכ רעסיורג א
 ־עגנא ןיוש ןבאה ןרעטלע יד .טלאוועג עלא ןבאה
 ריוא .ףלח רערעל םוצ רעדניק ערעייז ןקיש ןביוה
 טאה םע .רפס־תיב א טנפעעג טאה קחצי רעדורב ןייז
 םורא יוזא .ןקותמ רדח א טנפ׳עעג ךלמ לאקזחי דיוא
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 עסיורג א לאטראווק רעזדבוא ןיא ןפאשעג ךיז טאה
 .םזינויצ ןוא שיערבעה ןופ גנובעלפיוא

 ־םירק טימ ןדיי טבעלעג ןבאה לאטראווק םעד ןיא
 עטנאפשעג וצ ןעמוקעג זיא לאמ ליפ ןוא .ןעמאזוצ ןט
 ־לעפאב רעכעלטסירק רעד ןשיווצ לייוו .ןטנעמאמ
 ןגעלפ םאוו םירוכיש ךס א ןעוועג ןענעז גנורעק

 .ןדיי יד ףיוא דחפ א ןפראוונא
 א ,יירעקעב א טאהעג ןבאה ןרעטלע עניימ
 לאמ ייווצ .םקעבעג םאד טפיוקראפ ןעמ ווו בלעוועג
 ןיא לאמ םקעז ןוא ,"גראט" ןעוועג זיא ךאור רעד ןיא
 ןוא קיטסניד ןעוועג ןענעז געט־קראמ יד .דיראי ראי
 טנגעגמוא רעצנאג רעד ןופ ןעמוק ןגעלפ .קיטיירפ
 ,תואובת ,סקאלפ טימ ןרופ רעטנזיוט ףיוא םירעיופ
 לטעטש םאד .ןכאז ענעדישראפ ןפיוק ןגעלפ ןוא ,תופוע
 טאה לאמנייא .ןעוועג סנרפמ ךיז ןופרעד טעמכ טאה
 ־קעווא ,ןירעלאק א ,הנכש א ,עיוג א טסולגראפ ךיז
 ,בלעוועג ןופ רעטצנעפ רעזדנוא ייב ריז ןלעטש

 בלעוועג ןיא גנאגניירא ןופ ריט רעד ייב טראה
 ־עג רעזדנוא ןיא טעמכ ,ריזח טימ לשיט א טימ
 ןוא ןעגנאגעגסיורא ןיא רעטאפ ןיימ .ןיירא בלעוו
 רשפא ,יקצעשקול■ ינאפ :ןטעבעג רעטרעוו עכייוו טימ
 לאז הנוק א זא ,ןקורקעווא סאווטע ליז וטסעוו
 טרעפטנע יבלעוועג ןיא רימ וצ ןייגניירא ןענעק
 וצ זיא ןוא רעסעמ עגגאל סאד טפאכ ,טשינראג יז
 טגאוועג טאה רע םאוו ,ןכעטש וצ םיא רעטאפ םוצ
 ־עגנא יז רעיופ א טאה קילג םוצ .ןגאז וצ סאד ריא
 לוצינ זיא רעטאפ ןיימ ןוא טנאה רעד ייב טפאכ
 לאמ סעדעי יז טגעלפ ןא טלאמעד ןופ ןוא .ןראוועג
 יז ןוא ,בלעוועג רעזדנוא ראפ ןלעטשקעווא ריז
 ריד לתו ךיא :ןעשארטס וצ ורעהפיוא טשינ טגעליפ

 !ןזייוו דאנ

 א ,קענאי ,טסירק א טניווועג ךיוא טאה םע
 .ףיוה סמיובנירג םולש ןיא ןאמראפ

 קאטש יירד ,זיוה טרעיומעג ןייש א ןעוועג זיא םאד
 ןא ראפ ןדאוועג טרעיומעג זיא םע .ןאקלאב א טימ
 רעטילימ סאד טאה לייוורעד .עינארבאס עקסרעציפא
 ־אטשעג ןראי זיא זיוה סאד ןוא טאטש יד טזאלראפ
 אדאגישפ שירעב ךיז טאה רעטעפש זיב .קידייל ןענ
 ןטסירק ןגעלפ םרעלעק יד ןיא .ןגיוצעגניירא ןיהא
 טשינ טראד ןבאה ןדיי םאווראפ הביס יד .ןעניווו
 טלייצרעד ןבאה ןשטנעמ לייוו ,זיא ,ןעניווו טלאוועג
 ןענעז םע .ןפאלק םידש טרעהעג טראד טאה ןעמ זא
 טאה ןעמ ןוא "םידש־טכאנ" ןעוועג טראד ךעלקריוו
 םעסקיש ועוועג ןענעז סאד .ןייגוצכרודא טאהעג ארומ
 ןוא .קענאי טניווועג ריוא טאה טראד .םיצקש טימ
 רע טגעלפ ,ןעקנירטנא ויז טגעלפ רע זא ,קיטנוז
 ןטייק טימ ייז ןדניבנא הרעפ ייווצ ענייז ןריפסיורא
 ןבארג א ועמענ ,רעצעלק עקראטש וצ קירטש ןוא

 ,רעדניק רימ וליפא .טולב זיב ןגאלש ייז ןוא ןקעטש
 ראפ וענייוו רימ ןגעלפ ,ןעזעג סאד ןבאה רימ זא
 ראפ םאוו ןלעטשראפ ךייא ריא טנעק טנייה .תונמחר
 .םינכש עשידיי ענייז וצ טאהעג טאה רע גנואיצאב א
 יד ןופ קיגנעהפא ןעוועג זיא ןדיי יד ןופ תסנרפ יד
 ־עג לייטנטסנרעמ טאה קלאפ עטושפ סאד .ןטסירק
 ,ינפ יד ׳ץנעגילעטניא יד רעבא .ןדיי טימ טוג טבעל
 ־רקפה יד ןוא םירוכיש .ןצעה טפא ןגעלפ ,םיחלג יד
 ןשידיי ןצנאג םעד ףיוא דחפ א ןפראוונא ןגעלפ םייוג

 .לאטראווק

 ןוא תוקחד ןיא טבעלעג ןבאה ןדיי עטסניימ יד
 תופוע ןפיוקפיוא ןופ טרענעג ךיז ןבאה לייט •טיונ
 סעציילפ יד ףיוא םע ועגנערב ןוא לבלעק א ןפיוק ןופ
 זיא סאד .לברעק ןבלאה א ןענידראפ ןוא טאטש ןיא
 ןופ טבעלעג ראנ ןבאה לייט א לייוו ,טוג ועוועג ןיוש
 םיבורק רענאקירעמא סאוו םעד ןופ רעדא עציטש
 קסנאלפ ץנאג ןיא ןתו דאנ קנעדעג ךיא .ןקיש וגעלפ
 םע זא תבש .בלעוועג ךעלטסירק ןייא ןעוועג זיא
 רעכלתו :רעדנווו א ןייז טגעלפ ,ןראפ ןגאוו א טגעלפ
 רע טתו ןעמעוו ייב ז תבש ןיא םע טמוק טסירק
 ־גערב תבש ןיא ןגאוו רעד טגעלפ סנטסניימ ?ןפיוק

 •רעטקאד םוצ רעדא רעשדלעפ םוצ ןקנארק א ןעג

 ערעדנא טאהעג ודער רעייז ןיא ךיוא ןבאה ןדיי
 ןדיי ןטסארפ א ראפ סאוו .טסירק רעד יוו ןקורדסיוא
 ,ליומ ןופ ןעגנערבוצסיורא ,רבדלמ םה ןעוועג זיא
 ,לשמל ,רעטאפ א זא .ךעלריטאנ ןעוועג ייז ייב זיא
 ־גא ןייז ןיא החפשמ יד טגעלפ ,ןראוועג קנארק זיא
 ןוא ,ןבראטש יאדווא טעוו רע זא ןדער טייהנזעוו
 גוצנא םעד ןגתו ,היוול ןייז ןגעוו ןדער ןיוש וליפא
 ענמורט רעד ןגעוו ןוא ׳ןעיינפיוא םיא טעוו ןעמ סאוו
 םרעלאטס א ...ןגיילניירא םיא טעוו ןעמ רעכלעוו ןיא
 ןא טימ טגעלפ ,סענמורט ןכאמ טגעלפ םאוו ,בייוו
 ,אוואקסאי ינאפ :רעטומ ןיימ וצ ןגאז םיגפ טסנרע

 םירעיופ יד .טסאפ ןופ טייצ יד דלאב ךאד טמוק סע
 ךס א ןלעוו טלאמעד ,ןסע וצ שיילפ ןביוהנא ןלעוו
 ןופ םענמורט ךס א ןפיוקראפ רימ ןלעוו ,ןבראטש
 .ןלאצאב בוח ןצנאג םעד לאמנייא ףיוא ןוא סאפאז
 ןבאה טסאפ דאנ .טגאז יז סאוו טסווועג טאה יז ןוא
 ־עג טאה יקסוואדאלקס ןוא טלעפעגסיוא םענמורט

 .טרוכישעג טשינ וליפא ,טכאנ ןוא גאט טעברא
 ןייק געוו ןופ לקניוו ןיא קעניר ינאלעיז ןפיוא
 זיא ,זיוה סנימאק םהרבא ׳ר רעביאנגעק ,דארגעשיוו
 ןבאה רימ יוו ,עלוט א םיכרד תשרפ ףיוא ןענאטשעג
 .איראמ הלותב רעד ןופ דליב םעד טימ ,ןפורעג םע

 ־עג ןוא טנעה עטפאלקראפ טימ ןענאטשעג זיא יז
 ןימאק םהרבא ׳ר ןופ ןיירא רדח ןיא ךיילג טקוק
 ־רעמוז יד ןיא .םאג רעצנאג רעד וצ ךיוא ןוא
 טראד ךיז וגעלפ ךעשזדעיוואפס" יד ראפ ,טכענ
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 ראפ ןעינק ,ןעיורפ קילדנעצ עכעלטע ןביילקראפ
 רעדניק רימ •ןוט הליפת ןוא ןעגניז ןוא דליב םעד
 רימ זא ,ןרעטלע יד ןופ ןראוועג טנראוועג ןענעז
 ןליפש טשינ ךיז ,ןרעטנעברעד טשינ הלילח ךיז ןלאז
 רענייא ןייטש א ןפראוו טשינ הלילח ׳טנגעג רעד ןיא
 עטסקיאור יד ןיא טאה ךאז אזא לייוו ,ןטייווצ ןפיוא

 .םארגאפ א וצ ןריפ טנעקעג טייצ

 טאטש יד ריז טאה "עלוט" רעד ןופ טייוו טשינ
 ,לפע ןופ ןטראג ןסיורג רעייז א טימ טקידנעעג

 ןגעלפ תבש .תוריפ ערעדנא ענעדישראפ ןוא סענראב
 .ןעגנערבראפ טראד ךעלדיימ טימ םירוהב

 ־יזאבטוג א טימ ףיוה א ןעוועג ךיוא זיא טראד
 ןבאה ןראי עטצעל יד .סעקבאראפ ,תומהב ךס א ,רעצ
 טנייה) אדאגישפ רכששי ,ןדיי ייווצ טפיוקעגפא םע
 ןבאה םיצירפ עשידיי יד •רעצינש ןוא (לארשי ןיא
 ןיא טאטש רעד ןופ טסעג לסיבא טכארבעגניירא
 קנארק סנרא קחצי םירמ זיא טא .לאטראווק םעד
 טגעלפ ,טפול ערעסעב טפראדעג טאה יז ןוא ןראוועג
 ינאילעז ראפ .ןטראג םעד ןיא ןייג גאט ןדעי יז
 זיא םנרא קחצי םירמ .דובכ א ןעוועג םאד זיא קעניר
 טרעהעג טאה םאוו רעצינש החפשמ רעד ןופ ןעוועג
 (בואט) הנוי אפיל ןוא המלש ,ןורהא) .סוחי םיודג וצ

 ־רעדנווו א ןעוועג זיא יז .(לארשי ןיא טנייה ןבעל
 ,רובש ריא ןטיילגאב טפא יז טגעלפ םע .יורפ ענייש

 ־צנעפ עלא ןופ .טייהניישדליב א ךיוא ,יורפ םהנוי
 ןעיורפ ענייש ייווצ יד ןעוו ןקוק ןעמ טגעלפ רעט

 .םאג רעוועשראוו רעד ףיוא טריצאפש ןבאה

 ינאילעז" רעזדנוא ןעוו טייצ א ןעוועג זיא םע
 יד תעב ןעוועג זיא סאד .טבעלעגפיוא טאה "קעניר
 .ןערב עמאס ןיא ןעוועג זיא דנאלסור ןיא עיצולאווער
 ןעמ .דלאוו ןיא ןעגנולמאזראפ ןטלאהפא טגעלפ ןעמ
 .ןטייז ייווצ ןופ רעדלעוו יד ןיא ןעמוק טנעקעג טאה

 ןעמ טאה ,גנולמאזראפ א ןטלאהעגפא טאה ןעמ זא
 ןלאז ייז זא ןקע עדייב ןופ םירמוש טלעטשעגקעווא
 ייצילאפ זא .טשינ טמוק ייצילאפ יצ ןבעג גנוטכא
 עטלמאזראפ יד דיז ןגעלפ ,טייז ןייא ןרעגאלאב טגעלפ
 יד ןענעז ,טייז רעטייווצ רעד ךרוד ןפיול ןזאל
 ןעמוקעגנא גנולמאזראפ רעד ןיא עטקילייטאב עלא
 רעזדנוא ןיא זיא טלאמעד .לאטראווק רעזדנוא וצ
 ךיז ןגעלפ עטלמאזראפ יד .ךעלמייה ןראוועג םאג
 לוש ןיא ןעמוק ייז יוו רעדא ׳ןריצאפש ייז יוו ןבאמ
 ־החנמ ןעבוואד וליאכ ,שרדמ־תיב ןיא רעדא ןיירא

 .בירעמ

 ־ארד רעשידיי א ןענאטשטנא זיא קסנאלפ ןיא
 .רעטאעט ןליפש ןביוהעגנא טאה ןעמ .זיירק רעשיטאמ

 חנ ."אטסאקא לאירוא" טליפשעג ןעמ טאה טשרע וצ
 טאה אקדוב ףסוי .רעריפנא רעד ןעוועג זיא גוצרעסאוו

 יד טאה אצפישקס חספ ןוא םעיצאראקעד טכאמעג
 ןיא ןעמוקעגראפ זיא גנולעטשראפ יד .טריגיריד קיזומ
 טאהעג טאה ןוא "אדנאמאק ענראשזאפ" ןופ עפאש רעד
 ־טימ ןבאה ןטסיטרא יד .גלאפרעד ןסיורג רעייז א
 ביל רעייז טאה רעטומ ןיימ .ןרעטלע ערעייז ןעמונעג
 דימת ,רעדניק זדבוא ראפ טגעלפ יז .ןעגניז וצ טאהעג
 טימ לאמטפא ,אבכוכ־רב ,תימלוש ןגעוו רעדיל ןעגניז
 ןטעבעג רעטומ ןיימ באה ךיא .ןגיוא יד ןיא ןרערט
 יז,זיא סאד .גנולעטשראפ יד ןעז ןעמוק לאז יז זא
 טאהעג טאה יז .רעטאעט ןיא לאמ עטשרע םאד ןעוועג
 טכאמעג ורעוו טראד זא רעטאעט ןגעוו ףירגאב א
 ןיא רעכאמ־ןצנוק ואט טפא סאד ןגעלפ׳ס יוו ,ןצנוק
 עטסאפעג עטיור ןיא ןעגנאגעגמורא ןענעז םאוו ,ןסאג יד
 ןיא ןטיירפשסיוא ןגעלפ ,עקנירעטאק א טימ ,ןזיוה
 ־רעפרעק ענעדישראפ ןכאמ ןוא ערדלאק א סאג
 .ליומ ןופ רעדנעב ןעיצ ןגעלפ לייט א .ןעגנוביא

 יד ןדנעלבראפ ייז זא טגייצרעביא ןעוועג ןעבעז עלא
 ןצנוק עכלעזא שטנעמ א ןאק יוו שרעדנא .ןגיוא
 ךאד עז ךיא :טגאזעג עמאמ יד רימ טאה ?ןכאמ
 ןעזעג טאה יז ןעוו ראנ .םאג ןיא ןצנוק עבלעז יד
 ןיא ןיירא ןטסאקא לאירוא טעיל ןעמ יוו רעטאעט ןיא
 ,םיא ןטלישראפ ,םינבר יד ,ןיד־תיב סאד יוו ,םרח

 יז .ןסאגראפ ןרערט יז טאה ,ךיז טמס תידוהי יוו
 ןעוו ראנ .ןיד־קספ ןופ ןעוועג ןדירפוצ טשינראג זיא
 םירמ זא טקא ןטצעל ןופ ףוס םייב ןעזעג טאה יז
 ךיז ןטלאה םינבר יד טימ לאירוא זא ןוא טבעל
 *אלפא םלוע רעד יוו ןוא ,טנעה יד ייב ךעלטניירפ

 ךימ טושפ טאה ריא :טגאזעג יז טאה ,ייז טריד
 םינוק יד ןעוו ,םנגראמ וצ ןוא .ןבעל םייב ןטלאהרעד
 רעטומ ןיימ ייז טאה ,בלעוועג ןיא ןעמוקעג ןענעז
 זא טניימ ריא :טקרעמאב ייברעד ןוא טרעדלישעג ץלא
 ,ןעז ןייג ויוש טגעמ ריא ?ןצנוק ןכאמ רעדניק יד

 יד זא ןעז טעוו ריא ,ןבעל ןופ ןענרעל ריא טעוו
 .טבעלעג לאמא טאה ןעמ יוו ןזייוו רעדניק

 טאלב א ןענעייל ןביוהעגנא יז טאה ןא טלאמעד ןופ
 .קיטילאפ טימ ןריסערעטניא ןעמונעג ךיז ןוא גאט ןדעי

 ץרא ןיא זדנוא טימ ןבעל וצ ןעוועג הכוז טאה יז
 ןכוזאב טגעלפ יז .ראי קיצנאווצ ןוא ףניפ לארשי
 ־באגעג יז זיא גאט ןיא לאמ יירד ןוא אניק ,רעטאעט
 ראי 92 ןופ רעטלע ןיא .ןענוואד ןיירא לוש ןיא ןעג
 .ךורב הרכז יהי .ביבא־לת ןיא ןראוועג רטפנ יז זיא

 ןיא ןעגנירדניירא ןביוהעגנא טאה טייצ עיינ יד
 זדנוא וצ ןעמוקעגנא ןענעז םע .לאטראווק רעזדנוא
 ,ךבעל דעזדנוא" ,"ףארגעלעט" רעד ,"דגיירפ רעד"

 טנעקעג טאה ריא ."טנעמאמ" ןוא "טנייה" רעד רעהכאנ
 ־עהוצ ךס א ןופ טלגנירעגמורא ,רעגערט א ןציז ןעז
 ןבאה ייז ןוא ,ןירעגאזריפ רעד םורא לוש ןיא יוו ׳רער

 .טאלב ןופ ראפ טנעייל רע יוו טרעהעגוצ ךיז



 ןופיפוי לאקזחי

 .ןטניוו ערעדנא ראג ןזאלב ןביוהעגנא ןבאה םע
 טאה קסנאלפ .קיטילאפ ןייטשראפ ןביוהעגנא ןבאה ןדיי
 ־םארגאפ לייוו .ץוש־טסבלעז א ׳קיירטס א טאהעג ןיוש
 ןביוהעגנא ריז טאה ואד .ןעוועג דימת זיא גנומיטש
 ,עקירמא ןייק — ןעגנורעדנאווסיוא ןופ םארטש א
 ןביוהעגנא ןבאה ןסאג יד .דנאלשטייד ׳לארשי־ץרא
 ןענעז לייט א .טייל עגנוי עשידיי ןופ רעקידייל ןרעוו

 .רעטילימ םוצ ןעגנאגעג ךיוא

 .ןיידא ןענעז ןשטייד יד .המחלמ־טלעוו עטשרע יד
 טצעי ןדיי ןבאה ,ןסור יד ןופ ןעגנוגלאפראפ יד דאנ
 ,ןקאילאפ יד .עטמאאב ןרעוו טגעמעג ,טכער ןעמוקאב

 ־םדא ןבאה ןדיי יוו טייקנדירפוצמוא טימ טקוקעג ןבאה
 עשידיי יד טבעלעגפיוא ןבאה םע .פעק יד ןביוהעג
 טיובעגפיוא זיא קעניר יגאילעז ןפיוא .סעיצאזינאגרא
 טכיילגעגטיוא ןבאה םירוחב יד .לאז־יבכמ א ןראוועג
 רעמינפ עיינ .טבעלאב ןראוועג זיא סאג יד .ףוג םעד

 .ןזיוואב ךיז ןבאה
 ןופ טאהעג הנותח דיא באה 1917 ראי ןיא
 באה ,קצאלפ ןייק קסנאלפ ןופ קידנעמוק .קצאלפ
 ,טאטש ענייש א .ןבעל רעדנא ןא ראג ןפארטעג ךיא

 עשידיי עסיורג א ׳רענטרעג־טאטש טימ ,ערעסערג א
 עיזאנמיג ןייא ןייק זיא קסנאלפ ןיא .ץנעגילעטניא
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 .ריפ רעדא יירד — קצאלפ ןיא ןגעקאד ׳ןעוועג טשינ
 רעדניק עשידיי .לוש־לדיימ א ׳רערעל ראפ ראנימעס א
 ראפרעד .ךעלדיימ טפיוהרעביא ,טנרעלעג ךס א ןבאה
 עדייב יד ןשיווצ דישרעטנוא רעסיורג אזא ןעוועג זיא
 ןפערט טנעקעג טלאמעד ןיוש ןעמ טאה אד .טעטש
 עכעלטסירק יד ןיא תבש ןעייג טיילעגנוי עשידיי יוו
 יד ויא ןענעז ךיוא .ליומ ןיא ןסאריפאפ טימ ןסאג
 תבש ןענאטשעג ןטפעשעג עשידיי עקינייא ןסאג־טפיוה
 יוו שרעדנא ןעוועג זיא הליכא־תרהט יד ךיוא .ןפא
 טראד טאה גנוגעוואב עשיטסינויצ יד .קסנאלפ ןיא
 ־עגנא ריא וצ ןבאה םע .רעטקאראכ ןרעדנא ןא ןגארטעג

 .ןטנעגילעטניא ךס א טרעה
 ־רעביא ׳קצאלפ טזאלראפ ךיא באה 1920 ןיא
 ןוא ׳רעדניק עניילק ייווצ טימ יורפ ןיימ קידנזאל
 ןראפעג ןאמ 5 ןופ עפורג־םיצולח רעטשרע רעד טימ
 טעמכ ןעמ זיא ןתמא ןיא ׳ןראפ גאז ךיא .לארשי ןייק
 בר םעד ןבאה ןקאילאפ יד יוו םעדכאנ .ןעגנאגעג
 *אפ" ןיא םיא קידנקידלושאב — ןסאשרעד אריפאש
 ןענעז רימ .ןיידא געוו ןיא טזאלעג ךיז ךיא באה "טאר
 .ןיוו ןייק ןעלגומש וצ ךיז ידכ עשראוו ןייק ןעמוקעג
 *אב ןאק ךיא זא עשעפעד א טקישעג רימ ןעמ טאה
 ןוא ןראפעג קירוצ ךיא ןיב ,טלעג ראפ סאפ א ןעמוק
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 ־עווש םיורג טימ .םאפ םעד ןעמוקאב באה גאט ןייא ןיא
 רימ ןוא םעזיוו עקיטיונ יד ןעמוקאב ןעמ טאה טייקיר
 זיא עפורג יד .לארשי ןייק ןראפעג עכעלקילג ןענעז
 ,קניטאלב לאקזחי ,ךיא :ןשטנעמ ףניפ ןופ ןענאטשאב

 רעדארבאנרעשט עשילע ,(ןופיסוי לאקזחי טנייה)
 קחצי סרעגאווש ייווצ עניימ ,(גיז ףסוי לאקזחי טנייה)

 .רעביווורק יכדרמ ןוא ל״ז

 ןיא לייוו ,ןכאוו ייווצ טרעיודעג טאה געוו רעד
 ןכאמכרוד טזומעג ןעמ טאה טעטש ערעסערג עלא
 ראונאי ןט־4 םעד ,ופי ןייק קידנעמוק .ןיטנאראק
 ןיוש זיא טאוו רעקסנאלפ א טראוורעד ךימ טאה ,1921
 ךימ טאה רע •אבהכ הדוהי הנאל ןיא ראי א ןעוועג
 טראד .ךיז וצ ןעמונעג םרעגאווש ייווצ עניימ טימ
 ןנחלא ,רבח ןשימייה ןיימ ןפארטעג ןיוש ךיא באה
 ־עשראוו יד ןיא ופי ןיא ןעמ טאה טניווועג .גרעבנעזאר
 ־געצ ייווצ א טימ ףיוה א ׳ןייטשגינעפ ייב ,רעזייה דעוו
 אד .רעקעב א טימ לוש רענעגייא ןא טימ ,תוחפשמ קילד
 דלאב .טליפעג טשינ רעמ טייקדמערפ ןייק דיא באה
 עשימייה .רעקסנאלפ ליפ טימ ןפארטעג ךימ■ ךיא באה
 ־עז רימ .רעדיל עשימייה ,תוישעמ עשימייה ,ןשטנעמ

 זיא םע רעקסנאלפ רעכלעוו .ןעיורפ ןא ןעוועג עליא ןענ
 טאה ןעמ .זדנוא וצ ןראפראפ ךיילג רע זיא ,ןעמוקעג
 ־אק רעד ןעוועג זיא אנת ןוא ךיק עגעגייא ןא טריפעג
 יד טאה םע זא ןטאלאס טבאמעג זדנוא טאה רע .רעכ
 םאד .ןצלאזעג ןוא טרעפעפעג ,טיירדעגסיוא םעקשיק
 ןליופ ןיא םאוו ,ןטאמאט ןסעגעג ךיא באה לאמ עטשרע
 ראפ ייז ןטלאהעג ,סאוו ראפ טשינ סייוו ךיא ,ןעמ טאה

 .הפירט

 רעופי א ןיא טעברא ןעמוקאב דלאב באה ךיא
 טנידראפ טוג ץנאג ןוא יירעלאטס ןופ וויטארעפאאק
 טפעלשעג יוזא ךיז טאה םע .גאט א טנופ ןבלאה א —
 ־םיוא זיא םע ןעוו ראי םאד ,יאמ ןטשרע םוצ זיב
 ןעמ טאה רעבארא יד ןופ םארגאפ רעד ןכארבעג
 ךאז ןייק ךיז טימ קידנעמענטימ טשינ ,ופי טזאלראפ
 .זאלטעברא ןראוועג ןיב ךיא .ןבעל עטעקאנ םאד ץוח א
 ןיא .רעדניק יד טימ יודפ ןיימ ןעמוקעג זיא ראי םוצ
 עיזאנמיג ןיא ןטעברא וצ ןביוהעגנא ךיא באה גאט םעד
 ־רעד באה׳כ .רענאיסנעפ א ךיא ןיב טנייה .הילצרה
 טשינ ןבאה ןטסימיטפא עטסערג רימ סאוו םאד טבעל

 .הנידמ עשידיי א :טמולחעג



 ואטאלפ לארשי

 וסעגראפ טשינ לאמנייק ךייא לעוו ריא

 געוו םעד ףיוא ןפארטעג םיא באה ךיא-
 •אטנעיוושאפ ןייק טריפ םאוו

 עטלא יד ןוא ,ץרג ןעוועג ןענעז רעדלעפ יד
 ןטייז עדייב ןופ וענאטשעג ןענעז רעמייב־ןאעלאפאנ
 .ןטכענ ןעוועג טלאוו סע יוו ץלא .רעטכעוו יוו געוו

 ן וטסייג ןיהווו — ןפורעג דיא באה — !עטאט —
 טימ רימ ףיוא טקוקעג ראב טאה רע .ןגיוושעג טאה רע
 ןוא רעצ טקירדעגסיוא טאה םאוו םינפ דיילב ןייז

 .ןדייל

 — ןפורעג לאמ טייווצ א דיא באה — !עטאט —

 !ריד טימ ןייגטימ ליוו דיא

 ,םייהא ייג — :טגאזעג ןוא טלכיימשעג טאה רע

 ...ץשטאכאס ץיק ןייג זומ דיא

 .םולח א ןעוועג זיא׳ס .טפאכעגפיוא ריז באה ךיא

 ןוא ףאלש ןיא םולח דיא .ייבראפ ןוזייג געט
 ןעוועג רימ ןענעז םאוו עלא יד ןגעוו קידעכאוו

 .אטשינ רעמ ןענעז ןוא ןגייא ןוא רעייט ןוא טנעאנ

 דימ טאה טאוו עמאמ ןיימ ןסעגראפ דיא ןאק יוו
 עריא ןוא רעטסעווש ץימ ,רעדורב ןיימ ,ןריובעג

 ? רעדניק

 תורבח ןוא םירבח עגיימ ןסעגראפ דיא ואק יוו
 ןעוועג ץא םולח סנעמעוו ,גנוגעוואב־טנגוי רעד ןופ
 טאה ןוילת רעשיצאנ רעד ראנ ,ןויצ ןייק ןייז וצ הלוע

 ...י געוו ןפיוא טכיירגרעד ייז

 לדיירפ ,טרעבלא לרעפ ןגיוא עניימ ראפ עז ךיא

 ,רעצינש ןרהא ,ראטנעווניא ימענ ,ענראס היח ,אקסנאג

 רתסא ,טסארפ לטאמ ןוא ךלמילא ,ךירדעה והיעשי
 ךאנ ןוא םולב יכדרמ ,רעלסעל רתסא ,ץעיפרעש
 ¬ולח ענעבעגעגרעביא ,תורבח ןוא םירבח רעטרעדנוה

 ןופ זיא רכז ץיק וליפא .אטשינ רעמ ןענעז ייז ןוא .םיצ
 .ןבילבעג טשינ סעילימאפ ערעייז ןוא ייז

 יד ,ןדיי רעקסנאלפ יד ןסעגראפ ךיא ןאק יוו
 טימ ןגעלפ עכלעוו ןדיי עקיצראה ןוא עטוג ,עטושפ
 ןענעז ייז ?ןויצ ןופ העידי עדעי ןעמענפיוא טשרוד

 .ןראוועג טקיליטראפ עלא

 טאה לטעטש שידיי ןיימ .טקידנעעג ךיז טאה ץלא
 ראנ ןענעז םעלא ןופ .ץויטסיזקע וצ טרעהעגפיוא

 ןענעז םאוו רעדליב עטלפענראפ ,תונורכז ןבילבעג
 ...ןראוועג טמוטשראפ ןענעז םאוו תולוק ןוא ןענירעצ

 ןוגינ רעד ןוא ,ןוגינ א ןופ גנאלק א ךיא רעה טפא
 באה ווו .רימ ןיא טגניז רע .טנאקאב יוזא רימ זיא
 ־עג עטאט רעד טשינ םיא טאה ?טרעהעג םיא ךיא
 ןוגינ רעד טשינ םאד זיא ?םייח רעד ןיא ןעגנוז
 ז בוטש רעשידיי רעדעי ןופ ןכליהסיורא טגעלפ םאוו
 ןופ ץא אידאר םעד ףיוא ופע ךיא ןעוו ,טפא

 םיקבדה םתאו" :לוק םאד ךיז טגארט "לארשי לוק"
 םעד רעה ךיא ןעוו ."םויה םכלוכ םייח םכיהולא ׳הב
 ןענעז טאוו ןדיי יד ןופ תולוק יד ךיא רעה ,ןוגינ
 ,טלא ןוא גנוי רימ ראפ ןעייטש ייז .ןעמוקעגמוא

 ןופ חוכ ןטימ בעל :רימ וצ טגאזעג ןטלאוו ייז יוו
 .ןוגינ ןקיזאד םעד



 לארשי / אצינשואז בקעי

 תרנררכז

 ראי ןיא קסנאלפ ןיא ןראוועג וריובעג ןיב ךיא
1890. 

 רעטאפ ןיימ ןעוו גאטרעמוז א ןיא ןעוועג זיא םע
 טגאזעג טאה ,טגערעגפיוא רעייז םייהא קידנעמוק ,ה״ע
 ןוא ןכאז יד ןייא קאפ תידוהי :ה״ע עמאמ ןיימ וצ
 רימ ןזאלראפ טכאנייב טנייה לייוו ,רעדניק יד ןא וט

 .ראי 4 ןעוועג טלא טלאמעד ןיב ךיא .טאטש יד

 םאוו הפיגמ יד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טאה םע
 טשינ ךיוא טאה ׳ןליופ ץנאג ןיא טעוועשובעג טאה
 ןיא ןעוועג זיא םע .קסנאלפ טאטש יד ןטימעגסיוא
 .םירצמ תאיצי ייב יוו יוזא .תמ םש ןיא רשא תיב

 טאה ןסאג עלא ןיא .ןגילפ יוו ןלאפעג ןענעז ןשטנעמ
 ,ןגייווצ־ענסאס ןופ ץעיוואלאי םענעקורט טנערבעג ןעמ
 ןוא .םיתמ ןופ חיר םעד ןליפ טשינ לאז ןעמ זא
 רעד .הכמ רעד וצ האופר יד ןעוועג עקאט זיא םאד
 טביוטראפ טאה ץעיוואלאי וטנערבעג ןופ קאמשעג

 .רעפרעק עטיוט יד ןופ חיר ןטכעלש םעד

 ,לעפאב א סיורא זיא םע זא ךיוא קנעדעג ךיא

 ןופ ףיוה ןיא ןלעטש ךיז ןפראד רעניווונייא עלא זא
 ךרוד עיצקעפנעזיד א ןכאמוצרוד ידכ טארטסיגאמ
 טימ טאה טעברא יד .לאבראק טימ ךיז ןצירפשאב
 זיא רע .גוצרעסאוו לספעש טריפעגסיוא שפנדוריסמ
 ־טיוט עשידיי ייב טארטסיגאמ ןיא הנוממ א ןעוועג
 ־רעפש אבא םהרבא ׳ר רעטעפ ןיימ .ןטקא־טרובעג ןוא
 רבוק ןעמ טאה םיתמ יד זא ,טלייצרעד רימ טאה גניל
 יוזא ןעוועג זיא ייז ןופ לאצ יד .טכאנ ייב ןעוועג
 ןעמענוצ טזומעג טאה אשידק הרבח יד זא ,סיורג
 ןוא השידק הרבח יד ןופ ךס א ןוא ףליה וצ םיבדנתמ
 ׳ר רעטעפ ןיימ .ןבראטשעגסיוא ןענעז םיבדנתמ
 א טאה ,ןאמ־השידק־הרבח א קידנעייז ׳אבא םהרבא
 ןוא הפיגמירעמאזיורג רעד ןגעוו טסווועג רעמ ךס
 ,טסלאמעד עקאט ןוא .ןליוהראפ רימ ראפ סע טאה

 ,טנאמרעד תונורכז עניימ ןופ ביוהנא ןיא באה ךיא יוו

 סטוג־ןוא־באה רעזדנוא טקאפעג רעטאפ ןיימ טאה
 טכארבעג ןוא ןגאוו א ףיוא עילימאפ רעד טימ ןעמאזוצ

 זדנוא טאה ןעמ .קסנאלפ ייב ףראד א ,ראכוק ךאנ
 רימ ןוא טזאלעגניירא טשינ ףראד םעד ןיא
 עלאדאטס א ןיא ןטלאהעגפיוא ךיז לייוורעד ןבאה
 עמומ ןיימ יוו קנעדעג ךיא .ףראד ןופ טייוו טשינ
 טאה ,ןראפעגטימ זדנוא טימ זיא עכלעוו הכלמ הרש
 ־ניירא החפשמ רעד ןופ דניק עטסגנוי םאד ,ךימ
 ןפורעג יז טאה ןעמ .יורפ רעדנילב א וצ ןגארטעג
 ,געט יירד ןבילבראפ ךיא ןיב טראד .עסורק עדנילב יד

 ־אב ,קסנאלפ ןייק ןראפקירוצ טזומעג ןבאה רימ לייוו
 ־כאנ לסיבא טאה הפיגמ יד זא העידי א קידנעמוק

 •טזאלעג

 יד ןזייוואב וצ קירוצ ןביוהעגנא ךיז ובאה םע
 קסנאלפ .םאג ןיא סיורא ןענעז םיבשות יד ןוא םיטילפ
 בושי םעד ןלעטשקירוצ ןוא ובעל וצ ןביוהעגנא טאה

 .םדוקמכ

 סאד טנאמרעד ךיא באה תונורכז עניימ ןיא
 ןכייר א וצ טרעהעג טאה ףראד סאד .יראכוק ףראד
 .ןפורעג םיא ןעמ טאה רענזאפ ןמלז ׳ר — ץירפ ןשידיי

 טרא קידובכב רעייז א טמענראפ רענזאפ עילימאפ יד
 רענזאפ ןמלז .ןליופ ןופ עטכישעג רעשידיי רעד ןיא
 ןרעפיל וצ עיסעצנאק א ראצ ןסישור ןופ ןעמוקאב טאה
 םעד וצ ןוא ׳יימרא רעשיסור רעד ראפ גנודיילקאב
 ־טנאוועג א טיובעגסיוא ףראד ןייז ןיא רע טאה קעווצ
 זיא קירבאפ רעד ןיא טעבראעג טאה סע רעוו .קירבאפ
 ־אב ךאנ טאה ןוא טסניד־רעטילימ ןופ יירפ ןעוועג
 ויא טצעזאב ךיז ןדיי ןבאה םעד בילוצ .דרע ןעמוק
 ־גסאמ ןענעז יראכוק ןופ םיבשות ריוא ווא ,יראכוק
 ןשיווצ .קירבאפ רעד ןיא ןטעברא ןעגנאגעג זייוו
 ,רעקלאוו םהרבא ׳ר ,עדייז ןיימ :ןעוועג ןענעז ייז

 ןרהא השמ ,ךארטס בייל ,ןהאק ריאמ רעטעפ ןיימ
 יראכוק .ערעדנא ךאנ ןוא והאק עשטיא ,יקסרימעשיוו
 ,שדוק ילכ לסיב א טימ לוש ענעגייא ןא טאהעג טאה

 טאה םאד .רענזאפ ןמלז ׳ר ןופ ףליהטימ רעד קנאד א
 ךיוא רימ טאה רע .טלייצרעד ה״ע עטאט ןיימ דימ
 הבורק א ןעוועג זיא לחר רעטומ ןיימ זא טלייצרעד

 .רענזאפ ןמלז ׳ר ןופ יורפ רעד טימ
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 :דאזיפע ןייא ןבילבראפ ךאנ זיא וורכז ןיימ ןיא
 יראכוק ןיא .ראי ריפ ןעוועג טלא לאמסאד ןיב ךיא
 ־אמ — רענזאפ ןמלז ׳ר ןופ יורפ יד ןבראטשעג זיא
 זיא ןליוו רעטצעל ריא — ןפורעג יז ןעמ טאה אדליט
 יד .קסנאלפ ןיא ןייז רבוק יז לאז ןעמ זא ןעוועג
 טגיילאב ןעוועג זיא ןגארטעג טאה׳מ עכלעוו הטימ
 ־באנ ןענעז הטימ רעד ךאנ .ץנערק ןוא ןעמולב טימ
 טנזיוט עכעלטע החפשמ עטנעאנ יד ץוחא ןעגנאגעג
 אזא זא ,טלייצרעד טאה ןעמ .ןטסירק ןוא ןדיי ,ןשטנעמ
 ךאנ ראי .ןעזעג לאמ עטשרע םאד קסנאלפ טאה היוול
 ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז הרובק רעד ןופ גאט ןיא ראי
 עילימאפ עטסטבעאב יד םלוע־תיב רעקסנאלפ ןפיוא
 םאד .ענעבראטשראפ יד ןייז וצ ריכזמ אדליטאמ ןופ
 ־הליהק רעד ןיא עמוס עשפיה א טכארבעגניירא טאה
 יד ןופ ןוז רעד זא ןקרעמאב וצ אד זיא םע .עסאק
 ןופ גנואיירפאב רעד ךאב זיא ,וואלסינאטס ׳םרענזאפ
 ־יופ ןיא ראטאנעס םלא טלייוועגסיוא ןראוועג ןליופ
 .טרילימיסא ןצנאגניא רעבא ךיז טאה רע .טאנעס ןשיל
 ...דיי א ןבראטשעג זיא רע סאוו עקיצנייא סאד ראב

 החפשמ עצנאג יד זיא אדליטאמ ןופ טיוט ןטימ
 ןעוועג ןיוש זיא קירבאפ יד .עשראוו ןייק רעבירא
 יראכוק ןופ רעניווונייא ךס א ןוא ,טרידיווקיל גנאל
 ערעדנא ןיא ןוא קסנאלפ וייק ןגיוצעגרעביא ךיז ןבאה
 ,לפרעד שיליופ ןיילק א ןבילבראפ זיא יראכוק .טעטש
 ךיוא זיא רעטעפש טייצ א טימ .ןדיי ןינמ א ןופ םיוק
 םיארונ םימי יד ףיוא ןוא ,ןבילבעג טשינ ןינמ ןייק
 רעוו ,קסנאלפ דאנ רעוו ,ןראפעצ עלא ךיז ןענעז

 .טאטשיינ ךאנ רעוו ,ןישטאכאס דאנ

 ךיא באה ,ןסקאוועגרעטנוא לסיב א ןיב דיא ןעוו

 רעטלע ןיימ ןייא ךעלגניי טימ ןרבח ןביוהעגגא דיז
 ייב רדח ןיא טנעקאב ךיז באה דיא עכלעוו טימ

 ןענעז םירבח םתס ןוא םירבח־רדח עניימ .דמלמ לוועט
 ,גוצרעסאוו קחצי ,גוצרעסאוו חנ :ןעוועג טלאמעד
 סעקטיב ףסוי ,קינטאלב לאקזחי ,ץרג עביל ,ןידג ןמחנ
 ,ץהג דוד — ןורחא ןורחאו ׳ןאזלכימ רעדירב יד
 ןאד זיא רע .הלשממה שאר רעקיטנייה רעזדנוא
 זיא רימ .רימ ןופ רעטלע ראי 4 רעדא 3 טימ ןעוועג
 םיא טימ ןפערט וצ לאמא דאנ ךיז ןעמוקעגסיוא
 קעוואלצאלוו ןיא טריטסערא וראוועג זיא רע תעשב
 ־אגרא רעשיטסינויצ רעד ןיא .םינינע עשיטילאפ ראפ
 ,(הביבס רעגנע ץנאג א ןיא) ןויצ יבבוח עיצאזינ

 "הריפצה" יד טנעיילעג טייצ וצ טייצ ןופ ןעמ טאה
 החמש ופארטעג ךיא באה ייז ןשיווצ ,"ץילמה" ןוא
 קחצי ,ןירג רודגיבא ,גנילרעפש אבא םהרבא ןוא דוד
 רעצינש ,חמצ ׳ןאמסאק עפשאי ,ץיוואראה ,טחוש בקעי
 דיז טאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .ערעדנא ךאנ ןוא
 תבש ןדעי .שרדמ ידמול הרבח א טעדנירגעג דיוא

 ןלאוועג טעדנעפשעג זיא סאוו שרדמה תיב םעיינ ןיא
 טנרעלעג בייל הירא טאה ,ל״ז ןהאק עשטיא ןופ
 רעטאפ ןיימ ןעוועג ןענעז םידימלת ענייז ןוא שרדמ
 ־עלאב ליפ ךאנ ןוא ןירג םהרבא ,עצינשואז יכדרמ
 זא ,ןורכז ןיא ןבילבעג רימ זיא טלאמעד ןופ .םיטאב
 הפ לעב הבר שרדמ טנאקעג טאה ה״ע רעטאפ ןיימ
 זיא וראי עקידרעטעפש יד ןיא .בייל הירא ׳ר קנאד א
 קעוואלצאלוו ןיא שרדמ ןופ יבר רעד ןעוועג ןיילא רע
 ־אשארגוב ןיא ,רעטעפש ןוא ,םיליהת הרבח רעד ןיא

 .םינקז בשומ ויא ןוא לארשי ןיא ,לוש רעוו
 ןראי יד ןעמוקעג ןענעז םע .ךיז ןקור ןטייצ יד
 ןבאה רימ .ןסקאוועגרעטנוא ןענעז רימ .1905—1900
 ןליפש ןעגנאפעגנא ןוא ןריזיראטעלארפ ןביוהעגנא ךיז
 ןענעז רימ .ןבעל ןשיטסינויצ־שיטילאפ ןיא לאר א
 ןפאשעג ןבאה רימ .קעטאילביב א ןפאש ןטארטעגוצ
 א טלמאזראפ ךיז רימ ןבאה תבש ןדעי ןוא ראכ א
 רעד .ןצנאט ןוא ןעגניז טימ ןייז וצ חמשמ לסיב
 לאקזחי ןעוועג זדנוא ייב זיא ןעגניז ןופ רעריפנא
 ךאד טאה רע .לארשי ןיא ןופיסוי טנייה ,קינטאלב
 ןראוועג ךאנרעד זיא רעכלעוו ןזח עקנילע ייב ןעגנוזעג
 ־גייא יד ,עשראוו ןיא לוש םקישזאנ ןיא ןזח טפיוה
 ןברוח םעד דאנ ןבילבעג ץנאג זיא עכלעוו לוש עקיצ
 טעדנירגעג ךיוא ןבאה רימ .ורכזו ומש חמי רעלטיה
 ־ביר ןוא ןעייטראפ עלא ןופ ץושבלעז עמייהעג א
 ־ראפ טלאמעד ןרש טאה קסנאלפ עכלעוו ןעגנוט
 טלאמעד טאה טנגוי רעשיטסינויצ רעזדנוא ייב .טגאמ
 ןיא טדיילקעג ,ץרג ל׳דוד עלארטפיוה יד טליפשעג
 עמייהעג טריזינאגרא ןבאה רימ .עזולב רעצראווש א
 ,לדלעוו רעגימארעש ןוא רעוואכארטס ןיא תופיסא
 ןופ ןראוועג לוצינ רימ וענעז לאמנייא טשינ ןוא
 ןוא טגלאפראפ זדנוא ובאה עכלעוו ,םעקינשזארטס
 גיהנמ רעזדנוא זיא רעטעפש טייצ א .טרינאיפשעג
 רעזדנוא ןוא ,לארשי ץרא דאנ ןעוועג הלוע ןירג דוד
 ־רעביא דיא .העור ילב ןאצכ ןבילבעג שממ זיא טנגוי
 זיא ןירג דוד ןופ ןראפקעווא ןטימ זא טשינ ביירט
 .ןלאפעג םזינויצ ןופ עדנאגאפארפ ןיא שזיטסערפ רעד
 ןופ ךס א .ןטסערא ליפ ןביוהעגנא ריז ןבאה םע
 ןא ןיא ןייז רקוע טזומעג ןבאה םירבח ערעזדנוא
 יד רעבא .טנאקעג טשינ ייז טאה׳מ ווו טרא רעדנא
 קסנאלפ ןיא .דוסב ןעגנאגעגנא רעטייוו זיא טייקיטעט
 ,ריעצה רמושה :טנגוי עיינ א ןענאטשעגפיוא זיא

 ןעגנוריפורג ערעדנא ןוא ןטסיחרזמ ,ר״תיב ,ןויצ ילעופ
 ־צאלוו ךאנ קעווא טלאמעד ויוש ןיב דיא .םזינויצ ןופ
 .תושפנ טנזיוט ןצפופ טימ טאטש עשידיי א ,קעוואל
 קסנאלפ טאטש־םייה ןיימ טימ טקאטנאק םעד רעבא
 ןשיטאמארד םעד קנאדא ןריולראפ טשינ דיא באה
 ןעוועג ןיב דיא וכלעוו ןיא קעוואלצאלוו ןיא ןייאראפ
 דיוא דיז טאה קסנאלפ ןיא .דילגטימ רעוויטקא ןא
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 ךרוד ןוא זיירק רעשיטאמארד וימ אזא ןפאשעג
 ־צאלוו רימ ןבאה שיוטסיוא־ווירב ןעמאזניימעג א
 רעקסנאלפ יד ןפלעה ןערועג בייחתמ ךיז רעקוואל
 רימ ."אטסאקא לאירוא" עסעיפ יד ןריפסיוא םירבח
 יפוס א טימ םישובלמ עלא טגראבעגסיוא ייז ובאה
 לאירוא ןופ לקאטקעפס רעד .(ןאזרעפ ןיימ ויא) ראל
 קבעדעג ךיא .ןעמוקעגראפ ךעלרעייפ זיא אטסאקא
 חנ טליפשעג טאה אווליס עד ןופ לאר רעד ןיא זא
 תידוהי ,טראבסייוו ףסוי — לאירוא ןופ ,גוצרעסאוו
 ־ראפ יד ןעז ןעמוקעג זיא קסבאלפ ץנאג .יול האל —
 ־ארטס" רעד ןיא ןעמוקעגראפ זיא יז .גנולעטש
 טכאמעג טאה ןוא "ץיוועקיב" ןפיוא "עזימער עקצאשז
 ־עטשראפ יד טזומעג טאה ןעמ .םשור ןקראטש א
 ףיוא ןוא .לאמ טייווצ א םלוע ןראפ ורזחרעביא גנול
 יד ןעמוקעג ויוש זיא גנולעטשראפ רעטייווצ רעד

 .עיצארענעג ערעטלע

 קסנאלפ ןיא עיצארענעג רערעטלע רעד ןופ
 יד ׳םרעצינש יד :ןורכז ןיימ ןיא ןבילבעג ןענעז
 ,ןאזלכימ המלש ,סנייטשלעקניפ ,םנאמסאק ,סחמצ

 םהרבא גינעפרעבליז אבא סקאסורפ ,סעדאגישפ
 ,גוצרעסאוו לספעש ,סנירג ,םגבילרעפש הירמש ווא

 ,ןאמטרעג ןרהא ןוא ואמטרעג לאירזע עדייז ןיימ

 .יקסוואנאמלעק החפשמ יד ווא ואמטכיל ןתנ ,אקדוב
 בר םעד ןבעגפא ןעמ ףראד טרא רעדנוזאב א
 ןעוועג וענעז םאד .טחוש בקעי קחצי ןוא ואזלכימ
 גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ןופ דניירפ עתמא יד
 טחוש בקעי קחצי .הלואג םנויצ ןופ םיאיבנ יד ןוא
 ,אמויד אנינעמ ןטארעפער ןטלאהעג תבש ןדעי טאה

 ראפ טייהרעליטש ןאטעג םע טאה ןאזלכימ ברה ןוא
 ־סיוא ןביוא עלא •בוטש ויד תיב ןופ םידימלת ענייז
 ןוויטקא ןא ןעמונעג ובאה םיטאבעלאב עטנכערעג
 ־ראעגטימ ןוא וזיירק עשיטסינויצ יד ויא לייטנא
 דוסב ךיוא ובאה םע .ןטעטימאק תמיק ןרק ויא טעב
 םידיסח עקינייא גנוגעוואב רעד ויא טעבראעגטימ
 ,בר רעקסנאלפ ןופ דימלת א ,ןאמטרעג ןרהא יוו

 קיגוואל ץואוועג רעטעפש ,תונבר ףיוא תוכימס טאהעג
 ייב טצעשעג ןעוועג ,טארטסיגאמ רעקסגאלפ ויא
 טייצ ךס א טאה רע .ןטסירק ייב ךיוא יוו ןדיי
 ןפלאהעג ,םינינע עכעלטפאשטריוו ןייר טימ ובעגעגפא
 ־רעטנוא ןייק טכאמעג טשינ ןוא רעניווונייא ןדעי

 .ןדיי־טשינ ווא ןדיי ןופ דייש

 עסיורג א טגאמראפ ןבאה קסנאלפ ןיא ןדיי יד
 ¬דמה תיב עיינ סאד .םישרדמ יתב יירד ןוא לוש

 ־רעטניה םאד .ןהכ עשטיא ׳ר ךרוד טיובעג ,שר
 החפשמ ןופ גגודנעפש א — שרדמ תיב עטש
 ראפא ווא שרדמ תיב עטשרעדאפ םאד ווא חמצ
 ,לביטש רערעג ,לביטש רענימיזדאר יוו ,ךעלביטש

 טאה קסנאלפ .םינינמ עש׳הכאלמ לעב יילרעלכ ןוא
 תולימג :יוו ,ןטלאטשנאדדקדצ ענעדישראפ טגאמראפ
 ־רעד ,הלכ תסנכה ,םיחרוא תסנכה ,עסאק םידסח
 -אאק ,ןייאראפ־רעקרעווטנאה ,ןטלאטשנא סגנואיצ

 ןוא ןקנאב עטאווירפ םתס ןוא וקנאב עוויטארעפ
 "ענראשזאפ שזארטס" רעד ןיא .אשידק הרבח א

 ריאמ ןתנ :יוו ,ןדיי ךסא וטערטראפ ןעוועג ןענעז
 ןייטשנראב בקעי ,גוצרעסאוו זונ ווא קחצי ,טנערא

 .עבלעג לאומש ןוא

 זיא םוטנדיי רעקסנאלפ ןופ רחסמ־טפיוה רעד
 ־טכארפ עצנאג טקישעג טאה ןעמ ,האובת ןעוועג
 ,טפאנ ,ןליוק טריטראפמיא סגעווקירוצ ןוא ןגעוו

 ,טאקיאב ןופ ךורבסיוא םוצ זיב הנא ןוא רוטקאפונאמ

 טימ ןוא ץירפ ןייז טאהעג רחוס רעדעי ךיז טאה
 טכעלש טשינ ךיוא ךיז טאה סע .טלדנאהעג םיא
 לאינאלאק ,רוטקאפונאמ ןופ רעמערק יד טבעלעג
 עסיורג ןעמוקעגראפ טראד ןענעז םע .גראוונזייפש ווא
 .תומהב הרעפ ,רעדעל ,ףיוקנייא־לאוו ןופ םידירי

 סנרפמ ךיז ןוא טבעלעג ןבאה סעשזנארב יד ןופ
 ¬אלמ ילעב יד ךיוא .תוחפשמ עשידיי ךס א ןעוועג

 ואק ןעמ .הנויח רעייז ףיוא טנידראפ ןייש ןבאה תוכ
 .ןעגנאגעג טוג זיא בושי ןצנאג םעד זא ןגאז טשינ

 רעניווונייא לאצ עשפיה א ועוועג ךיוא ןענעז םע
 ןופ עציטש רעד וצ ןעמוקנא טזומעג ןבאה עכלעוו

 .הליהק רעד

* 

 ןוא ןייגרעבירא קיטליגכיילג טשינ ןאק דיא
 ןענעז עכלעוו םילוע רעקסנאלפ יד ןייז ריכזמ טשינ
 ןראוועג רטפנ וענעז ווא לארשי דאנ ןעוועג הלוע
 וצ ןעוועג הכוז טשינ ובאה ווא רעטלע ןפיט ויא
 ןענעז םאד .לארשי תוכלמ ןופ ןייטשטנא םאד ןעז
 ¬שממה שאר רעזדנוא ןופ רעטאפ רעד ,ןירג רודגיבא

 רעטומ ווא רעטאפ ׳עצינשואז תידוהי ןוא יכדרמ ׳הל
 ,קינטאלב הרש הייח ,תונורכז יד ןופ רעביירש ןופ

 ,עקשאש ,קיזייא החמש ,הנהכ דוד ,אנשאווק ךלמ

 .ערעדנא ווא יורפ וייז טימ וירג םהרבא

 .םייחה רורצב הרורצ םתמשנ יהת
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 מ*טשמייה ןיימ

 ןשיווצ קפנאלפ טאטטדכייה ןיימ
1932 — 1937 

 ךיא באה ,1928 ןיא ,רעטלע ןקיראינצביז ןיימ ןיא
 .עניטנעגרא ןייק ןעמוקעג ןוא קסנאלפ טזאלראפ
 .םייה יד ןזאלראפ וצ ןגיווואב רימ ןבאה תוביס ייווצ
 ןוא ,קידנעטשסבלעז ןרעוו טלאוועג ,םנטשרע ,באה׳כ
 ־עגמורא ןיב ךיא .טלעוו יד ןעז טלאוועג ,םנטייווצ
 םרעזדנוא לטלעוו עגייש םאד טרעדנווואב ןוא ןראפ

 .טשיוטנא ראפש ץנאג ךיז ןוא
 ,ראי ערעווש ריפ טכאמעגכרוד אד באה ךיא
 ־יזאלטעברא ןופ םונהיג ירודמ העבש ןעגנאגעגכרוד
 א .ןטסערא טימ ןדנובראפ ןקיירטש ,רעגנוה ,טייק
 ןסאלשאב ךיא באה רעטרעטיבראפ ןוא רעטפעשרעד
 ץרעמ ןיא .ןרעטלע יד וצ ,םייהא קירוצ ןראפ וצ
 באה׳כ ווו ,עשראוו ןייק ןעמוקעגנא ךיא ןיב 1932
 ןייק טקעריד טריפ םאוו ןאב יד ןעמענ טפראדעג

 .קסנאלפ

 זיא לטעטש םאד .םגאטראפ ועמוקעגנא ןיב ךיא
 ־יינש יד .יינש ןשירפ ןכייוו ןיא טליהעגנייא ןעוועג
 עקיכופ יוו ןלאפעג רעהפיוא ןא ןענעז ךעלרעטילפ
 טאה םאוו ,יינש רעקידנעלב רעסייוו רעד .ךעלרעדעפ
 רעכעד יד טימ ךעלסעג עקידנפאלש יד טקעדראפ
 ־פשיכ א ןבעגעגוצ טאה ,ךעלביטש עקירעדינ יד ןופ
 'ייה ןופ שזאזייפ ןקידרעטניוו ןצנאג םעד ןח ןקיד

 .לטעטש ןשימ

 םעד טלגנירעגמורא ןבאה םאוו ,ךעלעזייה ןעייר יד
 ייז יוו ,ןזיוועגסיוא רימ ךיז ןבאה ,קראמ ןקיטנאקריפ
 ךיילג ,רענעלק ,רעקירעדינ םעפע ןראוועג ןטלאוו

 .דרע רעד ןיא רעפיט ןעקנוזעגפארא ןטלאוו ייז
 ןרעטלע יד טימ ,בוטש רעד טימ ויז ןעיירפפא ןכאנ
 באה ,םירבח־טנגוי ןוא םעקינעמילפ ,רעטסעווש ,עניימ
 ןייז ןיא לטעטש םאד ןטכארטאב ןעמונעג טשרע ךיא

 .ןבעל ןופ גנאג ןקידנכאוו
 יד ךעוו ,חספ ראפ ןכאוו עכעלטע ןעוועג זיא׳ס
 טימ טפאזעגנא זיא לטעטש ןיא ערעפסאמטא עצנאג
 ךיז ןטיירג ןטימ ,בוט־םוי ברע ןופ גנומיטש רעד

 ,עטעוואהראפ ןפאלעגמורא ןענעז ןדיי .חספ םוצ
 ןטיירגנא ןענאק וצ ,הסנרפ תוגאד טימ ,עטגאיראפ
 ןגיטשעג זיא לטעטש ןיא למוט רעד .בוט־םוי ןרשכ א
 ןענעז סאוו ,געטקראמ עסיורג יד ןופ םוקנא ןטימ
 ־עגפיוא ןבאה ןדיי .ךאוו ןיא לאמ ייווצ ןעמוקעגראפ
 טימ טלפעגנא ,ךעלדייב ערעייז קראמ ןיא טלעטש
 ־בא ,ךיש ,ךעלדיילק־עיצקעפנאק עטיירג יד ,הרוחס
 ךשמ ןיא טעבראעגסיוא ןיילא ןבאה ייז םאוו ,ןגוצ
 םענופ גאט ןיא ןפיוקראפ וצ — טכענ ןוא געט ןופ
 ,קראמ ןפיוא קידנעייז ,טייצ רעבלעז רעד ויא .דיראי

 ףיוא עקיטיינ סאדלא טלדנאהעגנייא ןיוש ייז ןבאה
 טגנערבעג ןבאה ןרעיופ יד םאוו ,םעלא םעד ןופ חספ

 .ןיידא טאטש ןיא

 ־עבעל ראג ןראוועג זיא חספ ראפ ךאוו עטצעל יד
 *סיורא ןבאה סעטסאבעלאב יד ווו ,ףייה יד ןיא קיד
 ־אק וצ סיורא בוטש ןופ לבעמ לסיב רעייז טלעטשעג
 .ךעלביטש יד ןכלאקסיוא ,טנעוו יד ןעוועלאמסיוא ןעג
 ןייר ןייז ןלאז ייז ,ןשיט יד טעוועראשעג ןבאה ייז
 יד ,טפיטשעגמורא טאה גראווניילק םאד .ץמח ןופ
 ןרעווש א ךאנ — טראוורעד םיוק ךיז ןבאה רעדניק
 םענופ םוקנא ןפיוא — טסערפ ןוא יינש טימ רעטניוו
 ןבאה ייז .ןוז רעד ןופ טייקמעראוו לסיב ןטימ גנילירפ
 ןענעפע ,ךעלקנעש יד ןקור טווורפעג ,טעוועיווועגמורא
 ,פעק יד ףיוא ךעלכיט יד טימ םעמאמ יד .ךעלריט
 טכאמעג ,ןגירשעג ןבאה עטעראפראפ ןוא עטגאיראפ
 זיא׳ס .ערעייז םאד ןאטעג ןבאה רעדניק יד ,ןדלאוועג

 ...קידעבעל ןעוועג
 יד ויא דליב םאד ןעוועג זיא ןייש קידנפאכראפ
 היי •חספ ףיוא תוצמ וקאבעג טאה ןעמ ווו ןעיירעקעב
 רעכעלייל ענעשאוועגשירפ יד טימ ןענאטשעג ןענעז
 סאוו ,תוצמ יד ףיוא טראוועג ןבאה ןוא טנעה יד ןיא
 ןבאה ןדיי יד .ןוויוא ןופ םיורא םאוו־ראנ ןענעז
 זא סנירעגלאוו יד ףיוא ןבעגעג קיטכא קיטייצכיילג
 ןדיי עמורפ יד .קידצמח ןרעוו טשינ לאז גייט םאד
 וצ יורטוצ ןסיורג קירעביא ןייק טאהעג טשינ ןבאה
 ןענאטשעג זיא סאבעלאב רענייא רעדעי .םיחיגשמ יד
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 ערשכ ןבאה וצ ידכ ,גייט ןייז ןטיהעג ןוא שיט םייב
 .תוצמ

 ןיא ןוא טכאנ־רדס עטשרע יד ןעמוקעגנא זיא׳ס ןעוו
 ןעמוקמייהא ןכאנ ,רדס םעד טעווארפעג בוט־םוי־ידגב
 םאד טרעהעג טכאנייב טעפש ןעמ טאה ,ןענעוואד ןופ
 יד ןופ ןגארטעג ךיז טאה סאוו ,אידג־דח ןופ גנאזעג
 םיורא ךעלביטש עטסייוועגסיוא־עקידבוט־םוי ,עקיטכיל

 .לטעטש ןצנאג ןרעביא

 טבעלעגפיוא טאה גנילירפ םענופ ןעמוקנא ןטימ
 טריסלופ טאה סאוו ןבעל עכעלטפאשלעזעג עצגאג םאד
 ־נזיורב ןעוועג זיא טנגוי יד .טפארק רעלופ רעד טימ
 ןעוועג טשיב טעמכ זיא׳ס .ןטיבעג עלא ףיוא וויטקא קיד
 ןבאה טשינ לאז םאוו רעכעלטנגוי רעקסנאלפ ןייק
 ־ראפ זיא׳ס רעסאוו ןיא לייטבא ןוויטקא ןייק ןעמונעג
 ־תיב ,לארשי־תדוגא־ילעופ ,הדוגא ןופ קידנבייהנא ,ייט
 ־ילעופ עקניל ,ןויצ־ילעופ עטכער ,בקעי־תונב ,בקעי
 ןענעז ןלאקאל־ייטראפ יד .עטיור יד זיב ר״תיב ,ןויצ
 ־רעד םלוע ןסיורג א ןופ טלופרעביא ןעוועג קידנעטש

 .עכעלטנגוי ןוא ענעסקאוו

 ,סאגריצאפש רעד ףיוא ןעמ טאה ןסע ןכאנ תבש

 ןעז טנאקעג ,"ץיוואקוב רעד" ןסייהעג טאה סאוו
 ־וקסיד ךיוה ץנאג ןבאה םאוו ,עקידנריצאפש סעפורג
 ־ייטראפ ,ןעמעלבארפטלעוו ענעדישראפ רעביא טריט
 רעד ןוא ,ךוב טנעיילעג סאוו־טשרע ןא ןגעוו ,םעגארפ
 רעד ןיא ןעמוק וצ יוזא יוו געוו א טכוזעג רקיע

 .ןיירא טלעוו רעסיורג

 ־םיוא רעדנוזאב ךיז ןבאה ןויצ־ילעופ עקניל יד
 ־קא רעייז טימ ןעייטראפ ערעדנא עלא ןופ טלייטעג
 א ךרוד טריפעגנא ,טייקיטעט עשירארעטיל עוויט
 ־ירב יד טימש ארב עכעלטבגוי עקיניזטסווואב עפורג

 .רעקינרעשט רעד

 יד טימ קעטאילביב עכייר א טאהעג ןבאה ייז
 ןופ ןעגנאגעג ןענעז םאוו רעכיב ענענישרעד טצעל
 ןטנווא־לטסעק ןענעדראבייא ןגעלפ ייז .טנאה וצ טנאה
 סיורג טאהעג ןבאה סאוו םטכאנ־וצ־קיטיירפ ןדעי
 טדערעג ןעמ טאה םוטעמוא .לטעטש ןיא גלאפרעד
 עטכארבעגסיורא ,ןעמעלבארפ עטלעדנאהאב יד ןגעוו

 .םיחוכיוו יד ןיא ןעגנוניימ ןוא ןעגנולעטש

 רעביא םיטפשמ טנדראעגנייא ןעמ טאה לאמ לייט
 טרעדלישעג ןבאה■ םאוו עכלעזא טסניימוצ ,רעכיב עיינ
 רענעי ןיא .דנאבראפנטאר ןייא רעגייטש םעייג םעד
 יד ןופ קרעוו יד ןעוועג רעלופאפ קראטש ןענעז טייצ

 .עשידיי יוו עשיסור יוזא — רעביירש עשיטעיוואס

 רעליטש" סוואכאלאש רעביא טפשמ א קנעדעג ךיא
 ןשיפסאק ןיא ןיירא טלאפ עגלאוו יד" םקאינליפ ,"ןאד
 סדענידאג ,"קענעפ" סנאסלעגרעב רעביא טפשמ א ,"םי

 ."סקיב יד טימ שטנעמ רעד"

 ןלייטסיוא טגעלפעג ךיז ןבאה ןטנווא ענעי ףיוא
 ןוא ןעמענאב ןשיטירק רעייז טימ עכעלטנגוי ייווצ
 ןוא הביבס ,טייצ רעד ןופ ןעמעלבארפ יד וצ גנאגוצ
 .קרעוו עטפשמעג יד ןיא עטלעדנאהאב ןטלאטשעג

 םאוו ,ןייטשנעקנארפ ןמחנ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא
 ןבירשעג טפא ,ןביירש םוצ גנוגיינ א טאהעג טאה
 ־גוא יירעדיינש ייב טעבראעג טאה רע .רעדיל־רעדניק
 ךיז רע טגעלפ טעברא רעד ןטימ ןיא .טנאה ןיימ רעט
 ־אפ לקיטש םעדעי .דיל א ןביירשנא ןוא ןטכארטראפ
 ,טנאה רעד רעטנוא ןעמוקעג םיא זיא׳ס םאוו ,ריפ

 .ןבירשאב רע טאה

 קעווא 1939 רע זיא ןסורג ענעמונעגפא טיול
 טשיג רעמ ךיז ןוא דנאלסור ןייק םארטש־םיטילפ ןטימ
 םעד טלייטעג ךעלניישראוו ,טראד ןופ טרעקעגקירוצ
 ־עגמוא — ןליופ ןופ םיטילפ לייט ןסיורג א ןופ לרוג
 ףיוא רעגאל א ןיא ץעגרע גנוקישראפ ףיוא ןעמוק

 .ריביס

 טנייה רעד ןעוועג זיא רעכעלטנגוי רעטייווצ רעד
 ישי יד ןופ רעגניזאב ןוא רעביירש רעשידיי רעטנאקאב
 ןזייווסיורא טגעלפ רע .ןאמ לדנעמ — ןשזאזייפ־לאר
 ףיוא טייקטנוואהאב ןוא ןטייקיאעפ עשירעביירש ענייז
 יד ףיוא רארוקארפ רעד ןייז טגעלפ רע .ןטנווא ענעי
 עקיאהעש־ייווצ ןטלאהפא ןוא םיטפשמ עשירארעטיל
 ערעייז ןוא רעביירש עטלעדנאהאב יד ןגעוו ןטארעפער
 ןשיווצ טסעומשעג טייצ רענעי ןיא ןיוש טאה׳מ .קרעוו

 .טנאלאט א טסקאוו ןאמ לדנעמ זא ךיז

 וויטקא ןעוועג זיא לטעטש ןופ טנגוי עקילאמא יד
 ־לא ןיא ךיוא ראנ סעיצאזינאגרא יד ןיא זיולב טשינ

 .ןבעל ןשידיי םעניימעג

 ךאש א טעדנירגעג ךיז טאה ןעמוק ןיימ דאנ דלאב
 א ןעניפעג ךיז טאה רעדילגטימ ענייז ןשיווצ .בולק
 ־בדייל א — יקסוואקיאז רעטלא רעד ,דיסח רערעג
 ־עגנייא טאה בולק רעד .רעליפשכאש רעכעלטפאש
 עקיסאלקטשרע יד ןשיווצ ןוא ןעיינרוטכאש טנדרא
 רערעג ןופ דיסח רעד ןעניפעג דיוא ךיז טאה רעליפש

 .לביטש

 ןיעוועג זיא סאוו ,"לוש ענכעשוואפ" רעד ייב
 טנגוי רעד ךרוד זיא ,גנוריגער רעד ןופ שיראטאגילבא
 רעסישזער רעד .זיירק רעשיטאמארד א ןראוועג ןפאשעג
 םטחוש ףסוי ןטלא םעד ,שטיוואלאגעס ךלמ ןעוועג זיא
 "ףעזא" וריפפיוא ןעגנאגעג זיא׳מ ןעוו .ןוז רעקיצנייא

 רעוועשראוו וטמיראב םעד טכארבעגפארא ןעמ טאה
 קראמ) קראמ יעשזדנא ,רעסישזער ןשיליופ־שידיי
 ־עג םיורג א ןעוועג זיא גנולעטשראפ יד .(ןייטשנרא
 זיירקמארד ןופ רעטייל רעד .קסנאלפ ןיא שינעעש
 רעביירש־עינעשארפ רעד — רענישולאק ןעוועג זיא
 עניילק ראפ ןפלעה ךיוא טגעלפ סאוו ,לטעטש ןופ
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 י־טבגוי רעקילדנעצ ראפ ןטראפסאפ ןכאמ וצ רעטלעג
 .טלעוו ןקע עלא ויא וראפ וענאק וצ ףיוא — עכעל

 יד ןופ עגאל עשימאנאקע יד זיא ראי א םאוו
 עסיורג יד .רערעווש ץלא ןראוועג לטעטש ץא ודיי
 רעשיליופ רעד דצמ סעיצאנימירקסיד יד ,ןרעייטש
 םענשאפאראה ןפיוא רעווש טגיילעג ךיז טאה טכאמ
 ־נארעג ךיז טאה גנורעקלעפאב עשידיי יד .שטנעמ
 .ןלאפנייא ווא ןעלטימ עלא טימ טרעוועג ווא טלג
 סאוו דאזיפע וייא ןעגנערב דיא לעוו ליפשייב א יוו
 םענעי ויא .1936 ןיא קסנאלפ ווא ןפאלראפ ךיז זיא
 טגעמעג ןבאה םיבצק זא ,ץעזעג א סיורא זיא ראי
 ייווצ ,טסייה םאד ,עמראנ רעטמיטשאב א ןטכעש
 .גאט א בלאק וייא ןטכעש טגעמעג ןבאה םיבצק
 ךיז ןעמ טאה .הסנרפ דאד ופראד םיבצק ץזיי רעבא
 .לאטש א ןיא םייהעג וטכאשעג ווא ןבעגעג הצע ןא
 ראפ ראסימאק א ןזיוואב ךיז טאה לטעטש ןיא
 עסיורג םיבצק יד ןאטעגנא טאה םאוו ,םינינע־שיילפ
 ־גוא טאה םאוו דעוו ןעניפעג ץוש ךיז טאה׳ס .תורצ
 טגעלפ ראסימאק רעד ןוא עלהריסמ א וגארטעגרעט

 .שיילפ ענעטכאשעג םאד ןריקסיפנאק

 א טכארטראפ ובאה ,ןעגנוי־םיבצק ,םיצל עקינייא
 ןבאה ייז .ראסימאק םענופ ןרעוו וצ רוטפ יוזא יוו ןאלפ
 עטרגפעג א ,רענייטש טגעלעגניירא ןטסאק א ןיא
 טקעדעגרעביא .רענייב טימ שיילפ ןעקנוטשראפ ,ץאק
 טשרמולכ םעד דאנ .שיילפ טוג קיטש א טימ וביוא ןופ
 ךיז טניפעג לטעטש ויא זא ,הריסמ א ןגארטעגוצ

 .עמראנ רעד רעסיוא שיילפ וטכאשעג

 ־עזיוועגנא ןפיוא קעווא ףכית זיא ראסימאק רעד
 ןיילא רע .רעסייה א ןעוועג זיא גאט רעד .טרא םענ
 .ייצילאפ רעד ףיוא ןטסאק ןרעווש םעד טפעלשעג טאה
 ־גאלש א טאה ןטסאק םעד טנפעעג טאה רע ןעוו
 רעד ןוא הריגפ א ןופ יוו חיר רעקידנקיטש א ואטעג

 .רעטשלחראפ א ולאפעגקעווא זיא ראסימאק
 טאה ראסימאק רעד דעוו ,טנווא ויא ,רעטעפש
 ־עג ךיז םיצל עפורג ןייא טאה ,קראמ ןיא טריצאפש
 ןרעדנא ויא עטייווצ יד ןוא קראמ קע וייא ויא ועניפ
 טגערפעג טאה עפורג ןייא ןופ רענייא ךעוו זא יוזא קע
 ־עג וטסאה םאוו — :לוק ןפיוא ךיוה שיליופ ףיוא
 רעטייווצ רעד ןופ רערעדנא רעד טאה — ?ןענופ
 דיז טאה עטכישעג יד ...רד — טרעפטנעעג עפורג
 א טימ טאה ראסימאק רעד םאוו ׳טימרעד טקידנעראפ
 טנאה רעד ןיא טקידנוווראפ רעוולאווער ןייז ןופ ליוק
 רעד זא ןעוועג זיא ףוס רעד .עפורג רעד ןופ םענייא
 .קסנאלפ ךופ ןדניוושראפ רעטעפש זיא ראסימאק
 ־עג רעטיב ץא רעווש ובאה לטעטש ויא ודיי יד
 טימ דיז טפעלשעג .ץנעטסיסקע רעייז ראפ טפמעק
 ־טעטש עקימורא יד ןיא דיראי וצ דיראי ןופ דעלרופ
 טקורעגנא ויוש דיז ובאה טייצ רענעי ןיא .דעל
 ןענעז ןשטנעמ .עפארייא רעביא סנקלאוו עצראווש

 טקור דרע יד זא טליפעג ןבאה ןדיי .קיאורמוא ןראוועג
 טכוזעג טאה טנגוי יד .סיפ יד רעטנוא ןופ רעפא ךיז
 א טשרעהעג טאה׳ס ווו ,ןליופ ןופ ןפיולטנא וצ ןגעוו
 ןעמוקעג עקאט זיא דלאב .ןעמארגאפ ץפ גנומיטש
 ךיוא .קצעיוואזאמ־קסנימ ויא ,קיטישפ ויא םארגאפ רעד
 ־עג טנגוי עקידנרידוטש עשיליופ יד טאה קסנאלפ ןיא

 .ףוצרפ ריא ןזיוו

 םיורא ויב ךיא ןעוו ,גאטימ דאנ תבש ,לאמ ןייא
 עלא ךיא עז ,סאג־רעקצאלפ רעד ףיוא ריצאפש ף יוא
 ־ילוכ יד .קראמ םוצ קירוצ ןפיול עכעלטנגוי עשידיי
 יד םאוו ,רענייטש טימ ןעמונעגפיוא ייז ובאה סענאג
 ןופ ךעלגניי עשידיי יד ףיוא ןפראוועג ןבאה םיצקש
 ־עברא־רעילאטס רעד ןזיוואב ךיז טאה׳ס .ןטייז עלא
 ־טקא טאהעג ךיוא טאה םאוו ,עדאגאי עלעשיפ ,רעט
 ץפ רעסישזער רעד ןעוועג ןוא ןטייקיאעפ עשיראי
 יד" םרעליש טלעטשעג לאמא טאה רע .זיירקמארד
 רעד ףיוא דרעפ א טריפעגפיורא ץא ׳דעביור
 ־ראפ רעגייז א םקעז ןליפש םאד טקידנעראפ ןוא עניב
 ןטאוועקנעס א טימ קראמ ויא ןעמוקעג זיא רע .סגאט
 טפיולטנא !טשינ טפיול ,וטאי — :ןגירשעג ןוא וקעטש
 ןטימ ורעפטנעפא ןעמונעג ןראד הרבח יד ץא !טשינ
 יד ןבירטראפ ובאה ייז זיב ,רענייטש ןפראוו ןבלעז

 •םענאגילוכ

 ,טדערעג טסנרע ץנאג ןעמ טאה טייצ רענעי ןיא
 ךיז וטיירג רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ יד זא

 .קסנאלפ ץא םארגאפ א וריפוצכרודא

 געוו א טכוזעג טסנרע טציא ןיוש טאה טנגוי יד
 .ץירא טלעוו רעד ןיא ןפיול ,ןליופ ןופ ןפיולטנא וצ
 ־עווש םוש וייק ףיוא טלעטשעגפא טשינ ךיז טאה׳מ
 ־רעד וצ טכוזעג ןעמ טאה ןעלטימ עלא טימ .ןטייקיר
 טימ לדנאה א ןעגנאגעגנא זיא׳ס .ליצ םעד וכיירג
 ־עג ןבאה ךעלראפ .לארשי־ץרא ץיק ןטאקיפיטרעס
 ןראפ וצ ועייווצ ץא ידכ תונותח עוויטקיפ טלעטש
 ־עברא ויא ןפאלעג זיא׳מ .טאקיפיטרעס וייא ףיוא
 לרוג וגעוו טגראזעג ךיז ןבאה ןרעטלע .םלוע־תוניפ
 רעסיוא ןעניפעג ךיז ולאז ייז זא רעדניק ערעייז ץפ
 ־אוו .טגראזעג רעקיצניוו ייז ובאה ־ץז ךגעוד .ראפעג
 ־ראפ טנאקעג דיז טאה עיזאטנאפ עכעלשטנעמ רעס
 ־אראה עריא טימ קסנאלפ עלעטעטש אד זא ,ןלעטש
 ושיווצ טנגוי עשיגרענע אזא טימ ,ןדיי ענשאפ
 ,טנארטסעלאפ עקסאי ןענופעג דיז ןבאה׳ס עכלעזו
 ןאמדלעפ שיבייל ,עלדיש קילארשי ,גנילרעפש ריאמ
 ־ראפ באה דיא םאוו ,ערעדנא רעטרעדנוה דאנ ןוא
 יוזא טעוו טנגוי יד טא זא — ,1936 רעבמעצעד טזאל
 ולייט טעוו ;ובעל ץפ ןרעוו ןסירעגסיוא קידתוירזכא
 ־וצ ץא קסנאלפ ןיא בושי ןצנאג ןופ לרוג םעד
 ־ייש יד ףיוא ןעמוקמוא םוטנדיי ןשיליופ ןטימ ןעמאז
 ?עקנילבערט ןוא קענאדיימ ,ץיוושיוא ןופ ןנפיוה־רעט
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 םייה ענעדנווושראפ יד

 ןיא רעדעפ יד ךיא םענ ןצראה ןיא רעטיצ א טימ
 עלעטעטש רעייט רעזדנוא ןופ ןביירש וצ ןיידא טנאה
 ןופ לרוג םעד ןטימעגסיוא טשינ טאה טאוו ,קסנאלפ
 ־יגארט רעד ןיא ןליופ ןיא טעטש ערעדנא עלא

 .ישילשה־ןברוח ןופ טייצ רעש

 רימ ןליוו ,קטנאלפ סקנפ םעד ,ךוב־רוכזי ןטימ
 ־ייאראפ וצ ףיוא טנעמונאמ ןקיטסייג א ןלעטשפיוא
 ־סטנעאנ ענעסעגראפ־טשינ ערעזדנוא תורוד־רודל ןקיב

 .ןצראה רעזדנוא ןיא ןבעל קידנעטש ןלעוו טאוו עט

 רעטייוו זדנוא ראפ ךאנ טריטסיסקע טאטש רעזדנוא
 ןטייוו רימ שטאכ ,ןעוועג זיא יז יוו אזא — קיטטייג
 ,לצראוו ןטימ ןראוועג ןטירעגטיוא זיא יז זא ,טוג ץנאג

 ןייק ףיוא ןייטש א טראד ןבילבעג טשינ זיא׳ס זא
 .ןייטש

 ןייטש קידנעטש טעוו רעבא ןגיוא ערעזדנוא ראפ
 ־שידיי ןטנוזעג ןטימ םרעזדנוא לטעטש סאד קידעבעל
 ־עג ןוא טזיורבעג אד טאה טאוו ,ןבעל ולענאיצידארט
 רעשידיי טימ טניישאב ׳הדובעו־הרות טימ ןופ ,טכאק

 .תונשקע רעשידיי ןוא טייקמערא

 ןבאה ןדיי ווו םוטעמוא ללכב יוו ,קסנאלפ ןיא
 ןפלאהעג גנורעקלעפאב עשידיי יד טאה ,טצעזאב ךיז
 ןוא לדנאה טלקיווטנא ןבאה ןדיי .טאטש יד ןעיובפיוא
 קנאד ןייק ראפרעד רעבא ייז טאה רענייק .הכאלמ
 ןבילבעג ייז ןענעז לאפ ןטטעב ןיא .ןבעגעג טשינ
 ןשטנעמ יוו טכער ערעייז ןיא טצנערגאב — עדמערפ
 ־געמ עטקנערשאב יד ףיוא טקוקעג טשינ .רעגריב ווא

 .ןכאז עטיורג ןאטעגפיוא ייז ןבאה ןטייקכעל

 ןסוחיי ךיז ןוא ץלאטש ןייז ןגעמ רעקטנאלפ יד
 ןטיורג רעייז בילוצ םאד ןוא ,םאטשפא רעייז טימ
 רימ .ןוירוג־ןב דוד ,רודה־גיהנמ םעד ,ןאמטדנאל
 טשינ .תוכז ןסיורג א ראפ ועלקריוו םע ןטכארטאב
 זא ,ךעלביילגמוא יוו םיוא טעז׳ס ,ויז ןלעטשוצראפ
 םענופ ,קטנאלפ ןוא עלעטעג ןטטמערא עמאס םענופ

 רעראברעדנווו אזא ןטקאוועגטיוא זיא לטעג־עשזאק

 ־געהפאמוא עשידיי רעד ראפ רעפמעק רעראדנעגעל
 רעשידיי רעד ןופ רעדנירג רעד זיא׳ס יוו ,טייקיג
 ־בא דיז זומ רעקטנאלפ ןדעי ןופ ץראה םאד .הכולמ
 רעטיורג רעד זא ,קנאדעג םענופ דיירפ טימ ןליפ
 טאה טאטש רעזדנוא ןופ םיורא טמוק טאוו ,ןאמ־הכולמ
 וצ קסנאלפ ןביוהרעד םישעמ ענייז טימ ןוא ךיז טימ
 ןופ טכיל ןטיורג םוצ ,לודג רואל הלפאמ ,לאבמיס א

 .ןטיוו ןוא טסייג ןשידיי

 טאוו ןרענאיפ ךס א ןבעגעגטיורא טאה קסנאלפ
 חמצ המלש ייז ןשיווצ .דנאל סאד ןעיוב ןראפעג ןענעז
 *אב א ךיוא ןבאה רימ .שטיוואקוועל־איבל המלש ןוא

 ענעבילבעגנבעל עטלייצעג יד ןופ ,רעביירש ןטנאק
 .ןאמ לדנעמ רבח־לוש ןיימ — רעקטנאלפ

 ־ראפ א ןעוועג זיא קטנאלפ טאטש רעזדנוא ןיא
 ־תוברת :ןעגנוטכיר ענעדישראפ ןופ ןזעוולוש טגייווצ
 ,ס׳הבישי ןוא םירדח ׳ןלוש עשיערבעה עטאווירפ ,ןלוש

 ־ךוניח ןוא ךעלדיימ ראפ לוש־בקעי־תיב עזעיגילער א
 ה״ע רעטאפ ןיימ ווו ,רעדניק עמערא ראפ ,םידלי

 .םעזערפ ןעוועג וראי ךס א זיא

 ךס א טגאמראפ קטנאלפ טאה ךעלטעטש עלא יוו
 רערעג ,ךעלביטשרסידיטח ןוא םישרדמ־יתב ,ןלוש
 יד טלייטעגטיוא ךיז טאה רעדנוזאב .רענימיזדאר
 ןעוועג זיא יז .טייקיטראנגייא ריא טימ לוש עטיורג
 .ןליופ ןייא ןלוש עטטנעש יד ןופ ענייא ראפ טנכערראפ
 קרעווטטנוק א ןעוועג זיא שדוק־ןורא רעטצינשעג רעד

 .גיורעדנווואב טימ ףיורעד ןקוק טגעלפ ןעמ טאוו

 ןעוועג טטניימ וצ ןענעז לטעטש ןופ ןדיי יד
 טגעלפ בור םאד .סעכאלמעלאב ןוא רעלדנעהניילק
 קיטיירפ ןוא קיטסניד .געטקראמ יד ןופ הסנרפ ןעיצ
 ךיז ןגעלפ ןאד .ןדיראי־קראמ יד ןעמוקראפ ןגעלפ
 .רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ יד ןראפנעמאזוצ

 ־ראפ וצ ןטקודארפ ערעייז טריפעגסיורא ןבאה ייז
 ןיוש ריז טגעלפ געט יד ןיא .קראמ ןפיוא ופיוק
 ־יא רעדער יד ןופ ןפאלק םאד ןרעה ןא סגאטראפ ןופ׳

 .ןקורב ענרענייטש יד רעב
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 ךיא סאוו ,רימ ךיז ןענאמרעד ןדאזיפע עכעלטע
 ־געמ ענעדיישאב עניימ טיול ןרעדליש אד ייז ליוו

 .ןטייקכעל

 טסאג רצ יבר רענימיזדאר

 קסנאלפ ןיא

 זיב ןוא הניק א ןעוועג טלאמעד ךאנ ןיב ךיא
 ־םיורא טאה׳ס טאוו היירפ יד ךאנ ךיא קנעדעג טעיה
 *אב טאה יבר רענימיזדאר רעד זא ׳העידי יד ןפורעג
 לטעטש עצנאג סאד .קסנאלפ ןייק ןעמוק וצ טקיליוו
 טאה קסלעשאנ ןופ .ךעלדער ףיוא יוו ןעגנאגעג זיא
 .עילעפאק עצנאג א טכארבעג ןיבר םעד דובכל ןעמ
 זיא קיזומ־שראמ רעשידיסח רעד ןופ ןליפשפיוא סאד
 קנעדעג דיא זא ,קידיירפ ןוא ךעלרעייפ יוזא ןעוועג

 .םויה־דע ךאב םע

 ־ראוו יד זיא ןעמוקנא םניבר םענופ גאט םעניא
 עלא ןיא טכיל טימ טרינימוליא ןעוועג סאג רעוועש

 ןלאפעגסיוא זיא ןיבר םעד ןעמענפיוא סאד .רעטצנעפ
 ןעוועג טלאוו טאטש יד יוו ךיילג ,טנאזאפמיא דזא
 שממ ןבאה םידיסח יד .ךיז ייב רעסייק א ןעמונעגפיוא
 .ןיידא טאטש ויא טנעה יד ףיוא ןיבר םעד ןגארטעג
 .טייצ גאט טכא זדנוא ייב טלייוועג טאה יבר רעד
 ץיק ןעוועג טשינ זיא געט טכא יד ןופ ךשמ ןיא

 .טאטש ןיא תמ ןייא

 םעד ןרעדנווואב ןגעלפ ןשטנעמ יוו קנעדעג ךיא
 ־אמסאפ ןיוא ןעגנאגעגמורא ןענעז םידיסח יד .ןיבר

 :טעוועק

 ...!יבר רעד ׳קידצ א סאד זיא !ייא־ייא־ייא —
 !אוו־וא ...הרות־ירתס ...לרעפ זיא טראוו םעדעי ןייז

 *ךרד םיורג םיא ןופ טדערעג ןבאה ןטסירק וליפא
 .םיא ןופ טלארטשעגסיורא טאה טפארק אזא ,ץרא

 רעסיורג א ראג טלמאזראפ ךיז טאה ןראפפא ןראפ
 רעד ןיא טלעטשעגפיוא דיז טאה יבר רעד .םלוע
 עקילארטש א .לטעטש סאד טשטנעבעג ןוא עקשארד
 םינפ־תרדה ןייז ןופ טניישעגסיורא טאה טייקכעלטעג
 ־עגנייא ךיז ןבאה רעטרעוו־שטנעב עסייה ענייז ןוא

 -.ןורכז ןיא טצירק

 ןעמעשראפ ןופ לאפ רעזעירעטסימ

 רעדניק ןופ עמאמ א

 ־אמש א ןעוועג זיא ףיוה םעלדאשטרעיווז ןיא
 ןעניפעג ךיז ןבאה סאוו ,תוריד יד .ראדיראק רעל
 *אפ ריפ ןופ טביווואב ןעוועג ןענעז ,ןטייז עדייב ןופ

 ןעמונראפ ןעוועג זיא ןעגנוביווו יד ןופ ענייא .סעילימ

 תולד רעד .ךעלרעדניק עכעלטע טימ עילימאפ א ןופ
 ןטשרע ןיא .ךעלעקניוו עלא ןיא טפייפעג אד טאה
 ןענעז סאד .פאקנייש עילימאפ יד טניוועג טאה רעמיצ
 ־גיק יירד טאהעג ןבאה ייז .ןשטנעמ עלעדייא ועוועג

 .טכעלש טשינ טבעלעג ןוא ךעלרעד

 ןיא זדנוא ייב ןא ןעמ טפאלק טכאנייב לאמ ןייא
 טאה ןאמ ר עד .יירשעג טלפייווצראפ א טימ ןדאל
 א ןעוועג זיא רע .ץרוטשטולב א ןעמוקאב םיצולפ
 ־אר וצ סאוו טימ ,ךיז טייטשראפ .רעקידתייל־ןגנול
 ןרענרעד ךיז טגעלפ רע .ןעוועג טשינ זיא ןעוועט
 .עיצארוק עצנאג ןייז ןעוועג זיא םאד .ךלימ טימ ראנ
 ןטעברא .ןטילעג ןוא טעשטומעג דיז רע טאה יוזא
 רעכיב ןענעייל רע טגעלפ .טנאקעג טשינ רע טאה
 ־ראפ ךיז ,ןקיטייוו יד טימרעד ןליטש ןיא ׳געט עצנאג
 ןדלעה יד ןופ לרוג ןטימ ךיז ןעמענרעביא ןוא וסעג
 םענעגייא ןייז ןופ ןכארט וצ טראפשראפ רע טאה
 טאהעג טשינ טאה רע ןכלעוו ןופ ,בצמ ןקירעיורט

 .געווסיוא םוש ץיק
 ־אמש א טניווועג טאה פאקנייש םעד ןגעקטנא
 ,םעטאמש טימ טלעדנאהעג טאה סאוו רענייא .שזאשט

 ,"ףעלא השמ" ןפורעג םיא טאה׳מ .גראווטלא טימ

 טאה עציילפ רעד ףיוא ןטניה ןופ .דמל ןכייוו א טימ
 טאה ןעזסיוא ןייז טימ .רעקיוה ןראפש א טאהעג רע
 *גייא ןקידכעבענ א יוו ןשימאק א טכאמעג רעמ רע
 ןוא עימאנאזיפ ןייז טימ זא ,ךיז טייטשראפ .קורד
 ןעזנא ןסיורג ןייק רע טאה טייקטסארפ ןייז טימ
 שטאכ רע טאה ראפרעד .טאהעג טשינ ןשטנעמ ייב
 ־יילעצ רעצנאג א זיא רע זא בייוו ןייז ןזייוו טלאוועג
 רעד ןעוועג רע זיא יודפ רעמערא ןייז וגעקטנא .רעג
 .רעוטפיוא רעסיורג רעד ,רעשרעה רעד ,רעגאז־העד

 א םיא ייב וטעב ךעבענ לאמ סעדעי טגעלפ יז
 ןגירק ןאק עמ ווו ,קראמ ןיא ןפיוקוצנייא ןשארג ראפ

 יז .טלעג טפלעה ראפ ,קיליב טאפש ,תואיצמ
 ןעזעג טאה יז זיב םיא ייב לאג יד ןעייפשסיוא טגעלפ
 *ייוו .ןעוועג רע זיא גראק יוזא ,ןשארג ןקידעבעל א
 רע טגעלפ טנאה ערעווש א טאהעג טאה רע םאוו קינ
 טימ ןפור יז ןוא ריא ןופ ןכאמ קזוח וצרעד דאנ
 .ןלזג רעטלאק א יוו טולב ריא ןפאצ ,ןעמענ עסואימ
 א ןכאמ קיטסול ןלעוו דיז ןגעלפ םינכש יד
 ־על ריא רעביא ,טייקנפלאהאבמוא ריא רעביא לסיב
 ןגעלפ ,סהלווע עלא םיא ןגייוושראפ עטאוועקשעמ
 ץא לאז רע זא ,רעקיוה םעד ׳ןדערנא םיא ייז
 ־םורא ,בוטש ץפ ןראשסיורא דיז טכאנ רעד ןטימ
 ןייגניירא קירוצ ןאד ןוא ךעלייל א ןיא דיז ןליה
 רעסיורג רעד ,ןאמ "רעגולק" רעד .ןיירא בוטש ןיא
 *ייב א ןיא לאמ ןייא ןוא טגלאפעג ייז טאה ,םכח

 ריא ראפ המקנ א ,בייוו ןייז וקארשעגרעביא טכאנ
 טכאמעג םאה יז .טלעג דאנ רדסכ םיא וצ ןייטשוצ
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 תמ 8 ןעזרעד םיצולפ טאה יז וערו ,טלאוועג א
 האנה א טאהעג ןבאה םינכש יד ןוא ...ןסייוו ויא
 טאה רעקיוה רעד טאוו ,לקאטקעפס םענייש םענופ
 געט עגנאל ןיוש ןבאה ייז .בייוו ןייז טליפשעגפא

 .ןדער וצ סאוו ןופ טאהעג

 ־יוה רעד ,וראי יד ועגנאמועד ריא רע זיא יוזא
 תעב לאמ ןייא ,םעכ ןיא ןראוועג זיא רע ןעוו .רעק
 רע דאנ םיא ןופ ןטערטפא טלאוועג טשינ טאה יז
 ףיוא ןפראוועג ךיז רע טאה — ,טלעג ןבעג ריא לאז

 .טולב זיב ןגאלשעצ יז ןוא ריא

 ־חומ א ומרקעג ןוא וראוועג קנארק זיא יודפ יד
 יד ןטלאשעג יז טאה טעב ןטיוט ןפיוא .גנודניצנא
 ־ראפ ריא ןבאה ייז םאוו תונויזב יד ראפ םינכש
 טאה׳ס םאוו תורצ עריא וצ גאלוצ א יוו טפאש
 טאה יז ןעוו .ייז וצ ףוס ןייק ןעמונעג טשינראג
 ,ןטעבעג ךיז יז טאה ,טכעלש ראג ןטלאהעג ןיוש

 לייוו ,בוטש ןופ דניק לציפ סאד ןעמענסיורא לאז ןעמ
 ןוא ,ןבראטש טשינ יז ןאק דניק ןפיוא טקוק יז זא
 יז טאה ,שטנווו ןטצעל ריא טליפרעד טאה׳מ יוו דלאב

 .ןמוא יד טכאמראפ קיבייא ףיוא

 ־עג טשינ דימ טלאוו ןיילא דיז ראפ השעמ יד
 טשינ ןעוו ,ןעמעלא ראפ ןלייצרעד וצ יז ןסיוטש
 ןיא .טקאפ םענעעשעג ןקיזאד ןופ גנוצעזראפ יד
 ןבראטשעג עטנכש א ייב זיא םודא םישדח עכעלטע
 .יורפ יד םאוו ,טייקנארק רעבלעז רעד ףיוא דניק א
 ־ייווצ א ייב זיא ,ןכאוו ראפ א דאנ טימ רעטעפש ווא
 ףיוא רעדיוו ןוא דניק א ןלאפעגקעווא עטנכש רעט
 ,ךאז ענדאמ א ןעוועג זיא׳ס .קנערק רענעמיא רעד

 ־עז תאלוח עקידנקעטשנא ןייק טשינ זיא םאד שטאכ
 רעד ףיוא טלעוו רעד ןופ ןעגנאגעג רעדניק ייווצ ןענ

 .קנערק רעבלעז

 םענופ המשנ יד זא ,טליפעג ןבאה זיוה ןיא עלא
 ןייק טשינ טאה יירפ רענעבראטשראפ "םשזאשטאמש"
 ־ידיילאב יד ראפ המקנ טמענ יז ןוא רבק ןיא ור
 ,ןייטשוצסיוא ייז ןופ טאהעג טאה יז סאוו ,ןעגנוק
 ־עגנא ריא ןבאה ייז סאוו ,תושוב ןוא תופרח יד ראפ
 ןאטפא דאנ ןאק יז סאוו סייוו דעוו ןוא ןבעל םייב ןוט

 .ךעלקיטש א ראפ

 יד ןופ טיוט ןטימ ןלאפ עשיגארט ייווצ יד דאנ
 ייז .בר םוצ ןפאלעג םינכש יד ןענעז ,רעדניק ייווצ
 םעד טלייצרעד ןמוא יד ןיא ןרערט טימ םיא ןבאה
 רעד לאז ,הטרח רעייז טקירדעגסיוא ןוא תמא ןצנאג
 זיא רע ,ןאט וצ סאוו ןעז רע לאז ׳ןפלעה סעפע בר
 ןאט ףראד עמ סאוו ךאד רע סייוו בר א םעפע דאד

 ...לאפ אזא זיא

 לייוו א וטלאהעג ,טכארטראפ ךיז טאה בר רעד
 ייז טימ טריפעג ,טנעה עדייב טימ ןגיוא יד טלעטשראפ
 יד ןייג ןסייהעג ףוס םוצ ןוא דראב רעד רעביא

 וליפ סאוו יד ןוא קידניז ךיז ןליפ םאוו יד ,םינכש
 יודפ םשזאשטאמש םענופ רבק ןפיוא ,קידניז טשינ ךיז

 ...הליחמ ריא ייב ןטעב ןוא
 ןאטעגרעביא ךיז ,םייהא קעווא וענעז םינכש יד
 םלוע־תיב ןפיוא קעווא ןוא רעדיילק עקידתבש יד ןיא
 יד טגאזעג ,דרפ םרעקיוה םנופ רבק ןשירפ םוצ
 בר רעד םאוו ץלא ,םיליהת ךעלטיפאק ןוא םיקוספ
 ־בעעג םע דיז טאה םעד טימ ןוא ,ןאט ןסייהעג טאה
 טאהעג טשינ רעמ ןיוש ןבאה זיוה ןופ םינכש יד .טקיד
 טשינ רעמ ןדש ייז טאה יז ןוא ריא ןופ ןייטשוצסיוא

 .טכענ יד ןיא ןקארשעג

 ןופ סיורא טשינ רימ טייג ארונ־השעמ עקיזאד יד
 .גנאל ןבעל א דזא דאנ ויוש רימ טייג ןוא ןעניז

 בקעי-תיב לושלדיימ עזעיגילער

 ןיא ךיז ןעמ טאה טכאנרעטניוו רעטלאק א ןיא
 .רערינעש הרש דרפ יד ןעמענוצפיוא טיירגעג לטעטש

 טלאז ריא ,ריא טימ ןענעקאב אד ךייא ךיא לדו
 ,ןירעדיינש א .ןעוועג זיא יורפ עקיזאד יד רעוו ,ןסיוו
 עגנוי יד ןיא זיא סאוו ,לדיימ־רעדיינש ךאפנייא ןא
 יירד יד ןופ עגייא .ןישאמיינ רעד ייב ןסעזעג ןראי
 .דיל ןיא ןעגנוזאב ץרפ .ל .י טאה׳ס יוו סניראטיינ

 טאה רערינעש הרש לדיימרעדיינש םאד ראנ
 ןוא ןענרעל םוצ גנארד ןקיטלאוועג א טגאמראפ ךיוא
 רעיש א ןא ןענרעל טנאקעג טלאוו יז .ןסיוו ןלעוו
 ןייק טזאלעגכרוד טשינ טאה יז .רעהפיוא ןא ןוא
 ןייק ריא ראפ ןעוועג טשינ .טארעפער ןייק ,עיצקעל
 ןרעיוא ענעפא טאהעג יז טאה טייצ רעדעי וצ .ליפוצ
 םענייש א ראפ ,גאז ןגולק א ראפ ,טראוו טוג א ראפ
 ןסדורעד ,ןרעה טלאוועג יז טאה ןדעי ןופ .קנאדעג
 ןעהעש .הדימתמ עקיטלאוועג א .ןעגרעל ,םעפע ךיז
 א רעביא ,ךוב א רעביא ןציז טנאקעג יז טאה עאל

 .ןענרעל ןוא ןענעייל ןוא רפס

 .רעדניק ןעצ טימ ןענרעל וצ ןביוהעגנא טאה יז

 לוש א ןסקאוועגסדא ןרעק םעד טא וופ זיא רעטעפש
 ןלוש־בקעי־תיב ןופ ץענ עקיזיר א רעטעפש ךאנ ןוא
 ־ראפ יז טאה׳מ .תודימלת טנזיוט קיסיירד רעביא טימ
 ןראפעגמורא יז זיא ןיילא .הרש עמאמ רעד וצ ןכילג
 יז ווו ,םוטעמוא ןוא טעטש רעטרעדנוה טכוזאב ןוא
 טאה יז .ןלוש טעדנירגעג יז טאה ,ןעמוקעג ראנ זיא
 רעשידיי רעד ראפ דלמה־ךרד םעד ,געוו א ןזיוועג
 ןראפ טקנופ־רקיע םעד טנכייצעגנא יונעג ןוא דרפ
 ."תווצמ ,דסח ,םישעמ ,טעברא" :םארגארפ־בקעי־תיב

 ,ןבעל ןכעלשטנעמ םעניא רקיע רעד ןייז זומ םאד
 יז טאה טימרעד .דרפ רעשידיי רעד ןופ ןבעל םעניא
 ־תסנכ רעד ןופ עמאמ רעד ראפ ודרק יד ןבעגעגקירוצ
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 ןופ יורפ רעד ,ליחדדשא רעלאעדיא רעד ראפ ,לארשי
 ־םישעמו המכח ׳תילכת" ,םיבוט־םישעמ עשידלעה

 .ארמג יד ץעגרע טגאז׳ס יוו ,"םיבוט

 תיכז יד טאהעג רימ ןבאה יורפ עקיזאד יד טא
 ־אפ רעד ייב .קסנאלפ ןיא זדנוא ייב ןעמענוצפיוא
 ־וצניירא ןיילק וצ ןעוועג בוטש יד זיא ןיילק עילימ
 ,ןעעז ןעמוקעג יז ןענעז םאוו ,ןשטנעמ עלא ןעמענ
 םייב וסעזעג עלא ןענעז ייז .טראוו א סריא ןרעה
 ־עגוצ ךיז ,טכראהעגנייא ךיז ןוא עטפאגראפ יוו שיט
 ןפורעגסיוא טאה יז ןעוו .טראוו קימאלפ ריא וצ טרעה
 בקעי תיב" איבנ םענופ רעטרעוו יד עקידתובהלתה א
 ־עגסיורא ןעמעלא ייב םע טאה /"ה רואב הכלנו וכל
 טלאוו עמ יוו ,טייקנעמונעגרעביא ןופ רעטיצ א ןפור
 ־עג ןבאה רערעהוצ יד .ןיילא איבנ םעד טרעהעג
 שירפ יוו ןעמוקעג ןענעז םאוו ,דייר עריא ןעגנולש
 ־םימ עקידתמא ,ןקיטשראד א ראפ רעסאוו קילאווק

 .םייח
 ־תיב יד ןראוועג ןפאשעג זדנוא ייב זיא טלאמעד
 ןפלאהעגוצ ךיוא טאה גנודנירג רעד וצ .לוש־בקעי
 טיובעגפיוא טאה׳מ ןעוו ,רעטעפש .ה״ע ןיילק לשיפ
 ךס א ןבאה ,ףיוה ןפיוא ןיקביר ערבאד ייב הריד יד
 קחצי ערעדנא ןשיווצ ,שפנו־בלב טעבראעגטימ ןשטנעמ
 ־תיב יד טא ןופ .טחוש לקסאכ־שרעה ןוא אריפאש
 ¬שנ ערעטיול עכלעזא ןסקאוועגסיוא ןענעז ןלוש־בקעי
 יוזא יוו ןוא ןבעל וצ יוזא יוו טסווועג ןבאה םאוו ,תומ

 .ןבראטש וצ
 ףיוה ןניקביר־ערבאד ןיא לוש־בקעי־תיב רעד ייב
 א ןוא ןטראגרעדניק א טריזינאגרא ןעוועג ךיוא זיא
 אד טגעלפ עמ .ענעסקאוורעד ראפ לארשי־תדוגא־תונב
 .טלאהניא ןשיראטסיה ןופ ןעגנולעטשראפ ןענעדראנייא
 ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןעמ טגעלפ ךאוו ןיא לאמ עכעלטע
 ןריפכרוד טגעלפ עמ ׳טייקיטעט־רוטלוק א ןריפ ןוא
 טאה םאוו ץלא ואט ,ןעגנוזעלראפ ,ןטנווא־לטסעק
 רעד ןופ ןבעל םאד קיטסייג ןרענעשראפ וצ טליצעג

 .יורפ
 א ספאקנייש טרעהעג טאה ענעסקאוורעד יד וצ
 לפירק א .ענעטארעג קירעביא ןייק טשינ .רעטכאט
 יוזא ןוא .דניק ןקיראיפניפ א ןופ ךיוה יד .ךעבענ
 טגאמראפ רעבא יז טאה יוזא ,ןעוועג זיא יז יוו ןיילק
 ־ילעטניא ,גולק ןעוועג זיא יז .תולעמ עסיורג ךס א
 םיטש ענייש א טאהעג יז טאה וצרעד ווא ,טנעג
 ,טכיל א ןדניצנא ןראפ ,טכאנראפ תבש .ןעגניז םוצ

 טסגערפ וד" :דיל םאד ןעגניז וצ טאהעג ביל יז טאה
 ייז באה ךיא ,לייצ ךיא ןראי לפיוו דניירפ ןיימ ,ךימ
 בעל ןאד ,ןדייל טסייה ובעל ביוא ,ןלייצ וצ ןסעגראפ
 יוזא טימ ןעגניז םע טגעלפ יז ."גנאל ויוש ךיא
 ןעגנוזעגסיוא דיל ןקיזאד ןיא טאה יז לייוו ,ץראה ליפ

 .ייוו םענעגייא ריא ,עידעגארט ענעגייא ריא

 טשינ יז טאה עריוה א טצנאטעג ןבאה רימ ןעוו
 ־עגניירא ךיז ךיוא ווא ןויסנ םעד ןייטשייב טנאקעג
 וצ שימאק־יגארט ןעוועג זיא׳ס .ץנאט ןיא ןטכאלפ
 ,דניק ןיילק א יוו טנאה רעד ייב ךיז טלאה יז יוו ןקוק
 ןפיוא טנעה יד ןטלאהעג ןבאה עקירעביא עלא לייוו
 ןכיירגרעד טנאקעג טשינ ךיוה יוזא טאה יז ןוא לסקא
 ןזיוועג ראנ טאה סאד רעבא .לטנעה ץרוק ריא טימ
 עלא ייב ןעוועג ןיא ןבעל םוצ גנארד רעד סיורג יוו

 •זיירק ןקיזאד ןופ

 רעמ לאמ ךס א טאהעג ןבאה בקעי־תונב יד טא
 יוו ,ךעלדיימ ערעדנא יוו ,ךעלגניי ןופ ןייטשוצסיוא
 עלא זיא ענעגראבראפ סאד זא ,לטרעוו ןיא ךיז טגאז׳ס
 ןייז טגעלפ ךעלדיימ עזעיגילער יד .רעקאמשעג לאמ
 ־רעד .רענעמ ןופ טפאשלעזעג ןיא ןעמוק וצ ןטאבראפ
 — ךעלדיימ ייווצ ןענעז לאמ ןייא זא ,רימ ךיז טנאמ
 ־אב ךיז ןעמוקעג — ענייש ראג ןייק טשינ אקווד
 עטרבח רעטסעב ןיימ ףיוא ןירערעל רעד ראפ ןגאלק
 ןעגנערבראפ ןעזעג יז טאה׳מ זא ,יקסוואנאמלעק רתסא
 ,לדיימ ןיישרעדנווו א ןעוועג זיא רתסא .ךעלגניי טימ
 ־לעזא .המשנ עטוג עלעבאנ א ,עלעדייא ןא ,עטראצ א
 זיא יז שטאכ .ךס ןייק אטשינ ןענעז ךעלדיימ עכ
 לאמ ןייק ךיז יז טאה המותי עקיכעלייק א ןעוועג
 קידנעטש זיא יז .לרוג ריא ףיוא טגאלקאב טשינ
 ריא ףיוא לכיימש ןכעלביל א טימ ,רעטנומ ןעוועג
 ,ביל ראפ ץלא ןעמענ םאוו יד ןופ ןעוועג זיא יז .םינפ

 טימ ךיז טנגונאב םאוו אזא ,ןירעסיירנייא ןייק טשינ
 .טגאמראפ יז םאוו םעד

 ריא ףיוא טגאלקעג ךיז ןבאה ךעלדיימ יד ןעוו
 ןעוועג טשינ דארג יז זא ,ךעלגניי טימ טייג יז זא
 טנאקעג טשינ ריז באה ךיא .לוש ןיא ייברעד
 ,ןירערעל רעד טגאזעג ןוא סארדראפ ןופ ןטלאהנייא
 רעמ ןרעוו רתסא יוו ךעלדיימ ענייש עכלעזא זא
 ראפעג רעמ ייז טארד׳ס ,טייל עגנוי ןופ טגלאפראפ
 םעד ןייטשייב ייז ןענאק ואד ,ןרעוו וצ טלכיורטשעג
 עסואימ יד ןגעקאד .ןריפ וצ ריז יוו ןסייוו ןוא ןויסנ
 ,טשינ ייז טרעטש רענייק ,ןליוו ייז ווו ןייג טזאל
 ־סיוא רעטכייל זיא ייז .ךאנ טשינ ייז טייג רענייק לייוו

 .תונב יד ןופ תונקת ןוא ןצעזעג יד ןגלאפוצ
 ץא טקידנעעג רעטעפש טאה רתסא עבלעז יד
 *עגסיוא זיא המחלמ יד ןעוו .ןירערעל ףיוא עקארק

 א ןיא ץעגרע ןטסאפ א ןעמונראפ יז טאה ,ןכארב
 ריא ווו טשינ טסייוו רענייק ןוא ,ןליופ ןיא לטעטש
 זדנוא ראפ זיא רתסא רעבא .ןעמוקעגניהא זיא ןייבעג
 יז טאה׳ס רעוו ןדעי ייב טבעל יז .ןבראטשעג טשינ

 .טנעקעג ראנ
* 

 ־עג רימ ייב ןענעז ןעגנורענירעד עטסנעש יד
 רענייש רעד דאנ .ןסטכאנ־וצ־קיטיירפ יד ןופ ןבילב
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 ןופ ןייז לאז׳ס טימאב ךיז טאה רעדעי סאוו ,הדועס
 תורימז יד ךאנ ןוא ןסע ןכאב >ןטסעב ןוא ןטסנעש
 ,עיצאזינאגרא ןייז ןיא ןייג *ןיז רענייא רעדעי טגעלפ

 ־ראפ ,סעיסוקסיד עקיציה ןעמוקעגראפ ןענעז׳ס ווו
 ןוא רעדיל ןעגנוזעג טאה׳מ .ןטנווא־לטסעק ,ןגארט
 ןגיוצראפ ןעמ טאה םעפורג ןיא .סעריוה טצנאטעג
 דיל א ,ןפיל יד ףיוא דילסקלאפ שידיי א ׳ןוגינ א
 זדנוא ןגעלפ םינוגינ עשידיי יד .רעטכיד ןשידיי א ןופ
 ...טייוו ,טייוו תומולח ןופ לגילפ יד ףיוא ןגארטראפ
 ־עצ ,לדוקיר א ןיא טזאלעג ךיז ןעמ טאה רעדיוו ןוא
 ־עלא טאה גנאזעג םאד .רעמינפ עקידתבש עטלארטש
 יוו ,לסקא וצ לסקא ,טנאה וצ טגאה .טקינייאראפ ןעמ

 :ףוג ןייא
 םיענ המו ,בוט המ הנה

 -.דחי םג םיחא תבש

 ,רעכעה לאמא םאוו גנאזעג קידתובהלתה א

 .בוט־םוי ולוכ ,תבש ולוכ זיב רעקראטש

 ןראוועג דימ ןסע ןכאנ תבש ןעד סע זיא רעוו
 טאה׳מ סאוו ,םאג רעקצאלפ רעד ףיוא ןריצאפש וצ
 א ,יינש א ןייז טגעמעג טאה׳ס ."ץיוועקיב" ןפורעג
 ־אמ" יד טנייה .טלעק יד טליפעג טשינ טאה׳מ .טסארפ

 יד ןיא טייצרעמוז ןכאמ טגעלפ עמ סאוו ,"סעקוווס
 טלעוו עקידיירפ א .רעפרעד ןוא ךעלטעטש עטסטנעאנ
 ןסירעג ךיז טאה סאוו ,טגגוי רענעגנוזעצ א טימ ןעוועג
 א טימ געט עגנוי יד ןליפוצסיוא תוחוכ עלא טימ
 ןביוהרעד ׳ןביוהרעד ,ןייש ןבעל וצ ,טלאהניא םענייש
 עצנאג םאד ,ךיז םורא ערעדגא עלא ןוא ןיילא ךיז

 .סנביוהרעד ןוא םנייש א ןייז לאז ׳ןבעל עשידיי

 !ןסעגראפ וצ ץלא סאד זיא רעווש יוו

 ןרעה רימ ,טנייה זיב ץלא דאנ ךיז ןגערפ רימ
 :ןגערפ וצ ףיוא טשינ

 זיא ןבעל םאד טא זא ,ךעלגעמ עקאט סע זיא —
 ךרוד טייקכעלקריוו רעד ןופ קיבייא ףיוא ןדניוושראפ
 סאוו ,קלאפ שינאלווייט א ךרוד י טנאהרעטסנאמ א
 עצנאג יד ?טיורב ךעלגעט־גאט ןייז ןעוועג זיא דראמ
 טזאלעג ןוא ןגיוושעג ןוא ןעזעגוצ סע טאה טלעוו
 א טפארטשאבמוא ןענעליוק רעדרעמ ןשטייד םעד

 ?קלאפ עשידיי םאד ,קלאפ

 ־עג ןקיזאד טימ ןכאמ םולש טשינ ןענאק רימ
 זיא ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה ןיא זא ,קנאד
 רעד ןופ וראוועג טשיוועגפא גנורעקלעפאב עשידיי יד

 .דרע רעד ןופ דאלפרעביוא
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 טאטש א םלא טנכערראפ ןעוועג זיא קסנאלפ
 :טקאפ םעד ןופ ועז םאד ןאק ןעמ יוו ,ןטסינויצ ןופ
 ןופ ןאב ןיא קידגראפ — ךיא באה ,1906 ראי ןיא
 ןוא דיי א טימ טנאקאב ךיז — עשראוו ןייק קסנאלפ
 ,ןכאז ענעדישראפ ןגעוו טעומש א םיא טימ טריפראפ
 ןופ עמעט רעד ףיוא ןעמוקעגפיורא ןעבייז רימ זיב
 .ןויצ ןגעוו טפאשביל טימ טדערעג באה ךיא .םזינויצ
 טנייז ןענאוו ןופ — :ןאטוג־גערפ א ךימ טאה דיי רעד
 ־עג םיא ךיא באה ,קסנאלפ ןופ — זל׳רוחב ,ריא
 זיא ,ןפורעגסיוא רענעי טאה ,יוזא ביוא — .טרעפטנע
 עלא ןענייז קסנאלפ ןיא ןטראד ,טכער ץלא ןיוש
 ןדייר טלאוועג טינ רעמ ןיוש טאה רע ןוא ,םיסרוקיפא

 .קצאלפ טאטש רעד ןופ ןעוועג זיא רע .רימ טימ

 ןעוועג קסנאלפ ןיא ןענייז ןתמא רעד ןיא ,רעבא
 ־ויצ יד טפדורעג ןבאה עכלעוו ןטסינויצ־טשינ גונעג
 םלא םזינויצ םער ןטלאהעג ובאה ןוא ,רעוט רעשיטסיג
 ןעוו זא טריסאפ טאה םע ...ןלציל אנמחר קילגמוא
 זא ,טסווורעד ךיז טאה ,םבר םער ןאמלאוו רודגיבא
 ,לארשי־ץרא ץיק ןראפעגקעווא זיא שירעב ךוז ןייז
 שירעב ךיז טניפעג טנייה .רעצ םיורג טאהעג רע טאה

 .ל״למ רפכ ןיא ןאמלאוו

 בקעי קחצי ׳ר טחוש וטימ טקאפ ןייא דאנ
 ־יינ" רעד ןפורעג טאה ןעמ ןעמעוו ,ל״ז ןאזרעטסע
 .םינפ תרדה א טימ דיי רענייש א !טחוש "רעטעטש
 א ןעוועג ךיוא זיא ןוא םש ןטוג א טאהעג טאה רע
 ךיז טאה םיא טימ .להומ א ןוא הלפת־לעב רענעטלעז
 ינויצ רעסייה א ןעוועג זיא רע ,לושכמ א ןפארטעג
 ןבאה ראפרעד ,םזינויצ ראפ תושרד ןטלאה טגעלפ ןוא
 ןא טסלאמעד ןופ ןוא הטיחש ןייז טרסאעג םידיסח יד
 טזומעג טאה רע זיב ,טפדורעג ליפיוזא םיא ןעמ טאה
 ןייק תיב־ינב ןייז טימ ןראפקעווא ןוא קסנאלפ וזאלראפ
 ־עג טאה רע םאוו השרד רעטצעל ןייז ןיא .עקירעמא
 רע רעדייא ,שרדמה־תיב (ל״ז)סנהב קחצי ׳ר ןיא ןטלאה
 טרעביוצאב ןעמעלא רע טאה ,קסנאלפ ןזאלראפ טאה
 ־וגרא ענייז טימ ןוא ןדייר ןייז ץפ ןפוא םעד טימ
 טראפ רע זא ׳טרעלקרעד טסלאמעד טאה רע .ןטנעמ

 טימ רע טעוו ןטראד לייוו ,לארשי־ץרא ןייק טשינ
 ,ןאטפיוא ןענאק טשינראג ,הטיחש ,גנוקיטפעשאב ןייז
 ןוא ובעל א ןכאמ וצ רע טפאה עקירעמא ןיא רעבא

 .םזינויצ ןראפ שפנו־בלב ןבעגפא ךיז קיטייצכיילג

 טפדורעג טאה ןעמ ןעמעוו ,בשות רעבושח א ךאנ
 ,ל״ז קיזייא החמש ׳ר ועוועג זיא ,םזינויצ ןייז ראפ
 רעטרעטסייגאב ןוא םכח דימלת א ,דיסח רערעג א
 טאה רע ןוא טפארק רעמ טאהעג טאה רע .טסינויצ
 ןעוועג זיא רע .תופידר יד ראפ ןקארשעג טשינ ךיז
 ןוא ובעל ןוא בייל טימ טסיגויצ רענעבעגעגרעביא ןא
 רעקסנימ רעד ןיא ןעמענוצלייטנא ןעוועג הכוז טאה
 וימי ףוסל ןוא ,1902 ראי ןיא ץנערעפנאק־ןטסינויצ
 ןעוו קנעדעג ךיא .לארשי ןייק ןעוועג הלוע רע זיא
 ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טאה ל״ז קיזייא החמש ׳ר
 יד ןעבעגעגרעביא טאה ןוא ראפנעמאזוצ רעקסנימ
 ןרק ןופ גנודנירג רעלעיציפא רעד ןעגעוו העידי
 טימ ךאנרעד טגעלפ קיזייא החמש ׳ר .לארשיל תמייק
 ־סלאמאד יד ךרוד ל״קק ןראפ טלעג ןעלמאז םזאיזוטנע
 ־ראמ־דנאפ־לאנאיצאנ יוו ,ןעלטימלמאז עטשרע עקיד

 •ג .ד .א ,ןעק

 דיי רעטנאסערעטניא ןא טניווועג טאה קסנאלפ ןיא
 ןופ רענעמוקעג א ,ל״ז עפשאי יכדרמ ןעמאנ ןטימ
 זיא טנגוי רעד ןיא זא ,ןלייצרעד טגעלפ רע .עטיל
 רעטעפש רעבא ,טרילימיסא קידנעטשלופ ןעוועג רע
 .םוטנדיי םוצ טכארבעגקירוצ םיא םזינויצ רעד טאה

 ־גאגאפארפ ןוא תמייק ןרק ןראפ ןטעברא טגעלפ רע
 וצ ףיוא ןקראמ דנאפ־לאנאיצאנ ןצונאב וצ וריד
 היכז עלעיצעפס םלא ,טכיל־טייצראי ייב ןענערבראפ

 .רטפנ םענופ המשנ רעד ראפ

 ךס א ןעמוקניירא ןגעלפ ל״ז עפשאי יכדרמ ׳ר וצ
 .םעיינ־טלעוו ןסיוו טלאוועג ןבאה עכלעוו ןשטנעמ
 .העפשה עסיורג א טאהעג ייז ףיוא טאה רע ןוא
 יד ןיא ןעמ לאז רופכ־םוי ברע זא ןגראזאב טגעלפ רע

 .לארשי־ץרא ראפ תורעק ןעלעטש םישרדמ־יתב

 ריא :דאחפע רעקידנגלאפ רימ ריז טנאמרעד םע
 ־עג ןיא הרעק רעד טימ רופכ־םוי ברע ןענאטשעג ןיב
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 ,המוהמ לקיטש א ןפורעגסיורא טאה סאד .לביטש רער

 ןעוו ווא ,ןייטש טזאלעג ךאד ךימ טאה ןעמ רעבא
 ־גיירא רעצעמע טגעלפ טקרעמאב טשינ טאה רענייק
 םודא יוזא ןוא ׳עקיפאק א הרעק רעד ןיא ופראוו

 .ןשארג 18 ופאש וצ ״ןעגנולעג״ רימ זיא

 םירופ זא ,ןטיהפא ךיוא טגעלפ עפשאי יכדרמ ׳ר
 ־ץרא ראפ טלעג־םירופ ןעלמאז ןייגמורא ןעמ לאז
 רעד ןעיועג זיא בלעוועג םעפשאי יכדרמ ׳ר .לארשי

 .ןסעומש ןעמוקניירא טגעלפ ןעמ ווו ץאלפ

 טאטש יד טאה ןטנגעג עטסטייוו יד ןיא וליפא
 .טאטש עשיטסינויצ א םלא ןעמאנ א טאהעג קסנאלפ

 םעניא תוכוס ןופ געט יד ןיא יוו ׳ךיז ןאמרעד ךיא
 ןענעז ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד תעב ,1916 ראי
 שרדמה־־תיב ןיא ךעלגניי עקינייא רימ וצ ןעמוקעגוצ
 רימ ןבאה ןוא ,טייצ־החנמ ,ל״ז ןהכ עציא ׳ר ןופ
 טגערפעגכאנ ךיז טאה רעכלעוו ,ןדיי א ףיוא ןזיוועגנא
 .שרדמה־תיב עשיטסינויצ סאד ךיז טניפעג סע ווו

 זיא רעכלעוו ׳ןדיי םוצ טרעטנענרעד דיז באה ךיא
 ־ייא טימ ,םינפ־תרדה א ,רעקיסקיוועגכיוה א ועוועג
 םיא ןבעגפא םייב — עגארפ ןיימ ףיוא .ןעכירטש עלעד
 ,טרעפטנעעג רימ רע טאה ? זיא רע ןענאוו ןופ — םולש

 םיא באה ךיא .עינרעבוג רעילאדאפ ןופ זיא רע זא
 ןעמוקאב באה ךיא ןוא ׳ןייא טייטש רע ווו טגערפעג
 טאהעג ,רעבא ,באה ךיא .לעטאה א ןיא זא הבושת א
 .תמא םעד סיוא טשינ טגאז דיי ר עד זא טכאדראפ א

 ןעז וצ ןדיי םעד טרינאיפשעגכאנ דיא באה ןענוואד ןכאנ
 ־רעד ןופ ןעגנאגעגכאנ םיא ןיב דיא .טהעג רע ןיהווו
 עכעלטע טכאמעג טאה רע זא ןעזעג באה׳כ ןוא סנטייוו
 ןיא ןעגבאגעג ךיא ןיב ואד ׳קראמ םעד םורא תופקה
 טימ ןעפארטעגנא ךיז ןוא גנוטכיר רעטרעקראפ רעד
 ־םוי־טוג ןטימ םיא קידנסירגאב .םינפ לא םינפ םיא
 טמוק דע ןענאוו ןופ טגערפעג םיא ךיא באה בוט
 טמוק רע זא טרעפטנעעג רימ טאה רע .רעטציא
 לאז רע זא ,טגאזעג םיא ךיא באה ואד .ןסע םענופ
 ךאנ םיא ייג ךיא לייוו ,ןענעקיילראפ וצ ןווורפ טשינ
 טשיג ךאנ טאה רע זא ,סייוו׳כ ןוא טייצ עצנאג יד
 ־גייא םיא באה דיא ןוא ׳דיא יוו יוזא טקנופ ,ןסעגעג
 הליחתכל .םייהא רימ טימ ןייגטימ לאז רע ועדאל׳
 רע טאה ףוס םוצ רעבא ,טלקנעווקעג ךיז רע טאה
 זיא ןוא רימ טימ ןעגנאגעגטימ זיא ןוא טמיטשעגנייא
 טסאג רעד ךיוא ןוא טסאג ןיימ תוכוס ץנאג ןעוועג
 .המכחבו הרותב ליכשמ א ,ל״ז ענישטנעפ קחצי ׳ר ןופ

 ךיז ךיא באה ,טסאג ןטימ רעטנענ ךיז גידנענעקאב
 יד .ןויצ יבבוח יד ןופ רענייא זיא רע זא טסווורעד
 ־ראפ טזומעג טאה רע ןוא ןכארבעצ םיא טאה המחלמ
 ,הסנרפ שרעדנא ץעגרע ןכוז וצ ףיוא םייה ןייז ןזאל

 .קסנאלפ ןייק ןגאלשרעד ךיז רע טאה םודא יוזא ןוא

 טאה ןעמ ,טזאלראפ טשינ ויוש. ןדיי םעד טאה ןעמ

 ־עוו טימ ךעלגניי עפורג א טלעטשעגנעמאזוצ דלאב
 ןענידראפ לאז ןוא שיאערבעה ןענרעל לאז רע ןעמ
 ףסוי ,ל״ז ןירג רודגיבא ,עפשאי ה״ה יד .ןבעל םוצ
 ־ראפ ךיז ןבאה ןדיי עבושה ערעדנא ןוא ל״ז אטאלפ
 ־וצ ןבאה יורפ ןיימ ןוא ךיא .םיא טימ טריסערעטניא
 ־ירא טאה רע ןוא ,ןטייקכעלגעמ עלא טימ ןפלאהעג
 זיא רע ווו ,קסנאלפ ןייק עילימאפ ןייז טכארבעגרעב

 .המחלמ רעד דאנ זיב ןעבילבראפ

 רעירפ זיא רע ,ןטראגנייוו באז ןפורעג ךיז טאה רע
 ןיא טאהעג טאה ןוא שטנעמ רעכעלגעמראפ א ןעוועג
 עינאלאק עטלאצעגסיוא ןא ,םוטנגייא א לארשי־ץרא
 ־ור םיא טאה המחלמ יד רעבא ,"ןויצ יבבוח" יד ייב
 ,ןבעל םוצ ןעלטימ ןא ןבילבראפ זיא רע ןוא טריניא

 ןעמוקעגנא זיא רע ןענאוו זיב ןרעדנאוומורא טזומעג ןוא
 טאה ןעמאנ אזא .םזינויצ ןופ טאטש יד ,קסגאלפ ןייק

 .דנאלסור ןטייוו םעגיא טאהעג טאטש רעזדנוא

 טאהעג טאה סאוו םאג א ןעוועג זיא קסנאלפ ןיא
 טאה׳מ .סאג עטסגנעל יד ןעוועג זיא יז ,ןעמענ יירד
 ־ראוו" ,(םאג ענירג) "קאניר ינאלעיז" ןפורעג ריא
 ןייק ןראפ ןעמ טגעלפ ריא ךרוד לייוו ,"סאג רעוועש
 םאג רעד ןטימ ןיא ."סאג לוש" יד ךיוא ןוא ,עשראוו
 ־יומעג עסיורג יד ןענאטשעג חא טנארפ םעניא
 ־גאג רעד ןיא םש א טאהעג טאה עכלעוו ,לוש עטרע
 ךיוא ןוא טכארפ ןוא טייקנייש ריא טימ טנגעג רעצ
 רעד ןיא ןראוועג טיובעג זיא לוש יד .םענראפ ריא טימ
 ־סיוא טיול .ךייר ועוועג טשינ זיא הלהק יד ןעוו טייצ
 ראי םעניא ךרעב ןראוועג טיובעג יז זיא ןעגנונכער
 רע) ה״ע שיבייפ ׳ר שמש רעטלא רעד לייוו ,1787
 טגעלפ (ראי 102 ןופ רעטלע ןפיט ןיא ןבראטשעג זיא
 טפארטשאב םיא ןעמ טאה זייוודניק זא ,ןלייצרעד
 ־אדנופ ןפיוא טצנאטעגמורא טאה רע םאוו ראפרעד
 יוו לוש רעד ןופ עדייבעג יד .לוש רעד ןופ טנעמ
 טיובעג ןענייז ןינב ןרענעלק וקיאייברעד א ןופ ךיוא
 א ועוועג זיא סאד ,טכארפ רעלופ רעד טימ ןראוועג
 ־אב זיא ןינב רערענעלק רעד .קסנאלפ ראפ ץלאטש
 זיא םאוו ,"םידלי ךוניח תיב" א ראפ ןראוועג טצונ
 ןבאה רעדניק יד .טלאטשנא רעטפאהרעטסומ א ןעוועג
 ראי ןיא .גנודיילק ןוא זייפש ןעמוקאב ךיוא טראד
 ־רעד קידנלאצאב ,ןלאמעגסיוא לוש יד ןעמ טאה 1890
 ןיא .ןטייצ עגעי טיול עמוס עסיורג א ,לבור 660 ראפ
 ןיא טעוועטאבעלאב ןבאה ןשטייד יד ןעוו 1916 ראי
 יד זא ׳טארטסיגאמ ןיא ןענופעגסיוא ייז ןבאה ,ןליופ
 טשינ ךאנ ןענעז לוש רעד ןופ ןלייז ענרעצליה םקעז
 וצ הלהק יד ןעגנוווצעג ןבאה ייז ווא ,טלאצעגסיוא

 .םעד ראפ ןלאצאב

 ןענאטשעג זיא ,טקורעגפא לסיבא ,לוש רעד ןבענ
 ־עפ" ןפורנא םע טגעלפ ןעמ ,שרדמה תיב עטלא סאד
 ןעמ יוו ,ןא ירפ ץנאג ןופ ."שרדמה תיב רעטשרעד
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 ןטראד ןיוש ןעמ טגעלפ ,ןעבוואד טגעמעג ראנ טאה
 טלייאעג ךיז ןבאה תוכאלמ ילעב יד .רוביצב וענוואד
 ןענעז םירוחב ןוא םיתב־ילעב יד ןוא ׳טעברא רעד וצ
 טימ טנרעלעג ןוא ןשיט עגנאל םקעז יד םורא ןסעזעג
 ןענעז ,רעטייוו לטיבא ,טאג רעבלעז רעד ןיא .קשח
 רעטשרעטביה" רעד :םישרדמ יתב ייווצ דאנ ןעוועג
 ־אטנעירא ןטיול טיובעג ןעוועג זיא טאוו "שרדמה תיב
 עקידכעלייק א ׳טנעוו ענעגיובעג טימ ליטט ןשיל
 ־עפש טייצ א טימ .ךעלרעטצנעפ עניילק ןוא עילעטט
 רעד ןופ ןעמונעגטיורא ל״ז ןורב םולש ׳ר טאה רעט
 ־עגביירא טאה ןוא רעטצנעפ עניילק יד טנאוו־חרזמ
 ךס א ןטילעג םעד בילוצ טאה רע .עטיודג טלעטש
 רע ןוא טריפעגטיוא םנייז טאה רע רעבא ׳תונויזב
 םעד ןבענ עילעטט יד טרעיומעגרעביא !יוא טאה
 ןייז ףיוא טכאמעג רע טאה ץלא םאד ןוא ׳שדוק ןורא
 טבעלעג רע טאה וראי עטצעל ענייז .ןובשח ןטאווירפ
 םענעי ןיא .ןראוועג רטפנ זיא רע ווו ׳םילשורי ןיא
 ׳ר טנרעלעג ןוא ןטעזעג דימת ןענעז שרדמה־תיב
 לאקזחי םיא ןעמ טאה ןעפורעג) ןאמכעלב לאקזחי
 וצ גאט ןדעי טלעפראפ טשינ טאה רעכלעוו ,(לורק
 ןיע — בירעמל החנמ ןיב ןוא ׳םירוחב טימ ןענרעל
 ףוטל ןעוועג הכוז טאה רע .םיתב־ילעב טימ בקעי
 ןוז ןייז קנאדא ,םילשורי ןיא ועגנערבראפ וצ וימי
 רעד טימ הפיה ןיא טצעזאב ךיז טאה טאוו ,ל״ז ףסוי
 ןייק רעטאפ םעד טכארבעג טאה ןוא עילימאפ רעצנאג
 טאה ןאמכעלב ףסוי זא ןטיוו וצ יאדכ זיא׳ט .לארשי
 רעבא ,תונבר ףיוא תוכימס ןעמוקאב 1907 ראי םעניא
 א טלא .רחסמ טימ ןבעגעגפא רעביל דיז טאה רע
 ,םזינויצ ןופ רענגעק א ןעוועג רע זיא דיסח רערעג

 ךיז טאה םזיטימעסיטנא רעד ןעוו ׳1930 ראי ןיא רעבא
 קטנאלפ טזאלראפ רע טאה ׳ןליופ ןיא טקראטשראפ
 טפיוקעג ןטראד טאה רע .הפיח ןיא טצעזאב דיז ןוא
 עטשרע סאד טיובעג טאה ןוא הזוחא א ןיא שרגמ א
 טזאלעג רע טאה רעדניק ענייז .טנגעג םענעי ןיא זיוה

 .לארשי ןיא ןרידוטש

 טנרעלעג ךיוא טאה שרדמה תיב ןטנאמרעד־ןיא
 .רוד ןטלא םענופ פיט א ,ל״ז גרעבנעטאס לכימ ׳ר

 םירוחב טימ ןענרעל םאד ןטיהפא דיוא טגעלפ רע
 .גאט ןדעי

 טאוו שרדמה־תיב סאד ןעוועג זיא רעטייוו לטיב א
 ־גאשעגקעווא ןוא טיובעגטיוא טאה ל״ז ןהכ קחצי ׳ר
 ןבעג גנוטכא רע טגעלפ ןבעל ןייז ייב .הלהק רעד ןעק
 זא ןוא ׳הלפתה תעשב ןדער טשינ ןטראד לאז ןעמ זא
 םעד .ןענוואד ןתעב טרא ןייא ףיוא ןייטש לאז ןעמ
 ־אמעד" רעד ןפור ןעמ טגעלפ שרדמה תיב ןקיזאד
 ,םיתב־ילעב ןגעלפ ןטראד ׳"שרדמ תיב רעשיטארק

 ןופ םירוחב .ןענרעל ןוא וישיט יירד םורא ןציז
 קסנאלפ ןייק ןעמוק וגעלפ דעלטעטש עקימורא יד

 ־געטש הרותה לוק סאד טאה םורא יוזא ,ןענרעל וצ
 .םישרדמ־יתב עלא ןיא ןעגנולקעגפא קיד

 טנרעלעג ראי עכעלטע ךיא באה טנגוי רעד ןיא
 טאה רעטאפ ןיימ ווו שרדמה־תיב ןטשרעטניה םעניא
 לקיטש א טימ .רוחב־הבישי א וצ ןבעגעגרעביא רימ
 — עשראוו ןייק ןראפעגקעווא דיא ןיב רעטעפש טייצ
 ףיוא לבור ןצנאג א זייווכעלטיב ןביילקפיונוצ ןכאנ
 םעד טנרעלעגטיוא ריז טראד באה׳כ ןוא — תואצוה

 .(ץלאה ןופ רעלסקערד) יירעקאט ךאפ

 ־דעביא יאדכ םרעדנוזאב זיא תונורכז יד ןשיווצ
 םענופ רעטאפ םעד ןופ ןכירטש עקינייא ןבעגוצ
 זיא רע •ל״ז וירג רודגיבא ד רעימערפ־לארשי ןטשרע
 טאה רעדניק ענייז .שטנעמ רענעטירשעגראפ א ןעוועג
 ןוא דומלת ןיא שינעטנעק עכעלטנירג א ןבעגעג רע
 ל״ז םהרבא ןוז רערעטלע ןייז .גנודליב עכעלטלעוו
 גנודיילק ןייז טימ .םכח דימלת א דיי א ןעוועג זיא
 א ןופ רענייא יוו ןעזעגטיוא רע טאה גנוריפפיוא ןוא
 קסנאלפ ןיא טעדנירגעג טאה רע ,החפשמ רעשידיסח
 ףינס םענופ רעדילגטימ עלא ןוא "יחרזמ" ןופ ףינס א
 החנמ ןיב .ןעמאזוצ ןענוואד ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ
 רועיש א ןענרעל גרעבנעלע הירכז ׳ר טגעלפ בירעמל
 שטנעמ רעגנוי ץנאג א דאנ ןעוועג זיא רע ,ארמג
 1925 ראי םעניא .ליכשמ ןוא םכח דימלת א ןרש רעבא
 רערעג ןטימ לארשי־ץרא ןייק ןעוועג הלוע רע טאה
 ־אק א טעדנירגעג דיוא ןעמ טאה ואד .ל״צז ןיבר
 רעד ,לארשי ץרא ןיא דרע ןפיוק וצ ףיוא וויטארעפא
 םהרבא ןופ ןראוועג טריפעגנא זיא וויטארעפאאק
 ליכשמ רעטיורג א ׳ןייפסיז םהרבא ןופ ןוא ל״ז ןירג
 גאט וצ טנייה דיז טניפעג רעכלעוו ,םכח דימלת ןוא
 רעד ןופ ךורבסיוא וטימ ׳1914 ראי ןיא •לארשי ןיא
 .ןראוועג טרעטשוצ ץלא זיא המחלמ־טלעוו רעטשרע

 דוד רעטמיראב טציא רעד) ןירג עלעשט׳דוד ןעוו
 ןענרעל וצ קסנאלפ ןופ ןראפעגקעווא זיא (ןוירוג־ןב
 רעכיז ל״ז רודגיבא ׳ר רעטאפ ןייז טאה ,עשראוו ןיא
 עכלעזא טימ ןוא פאק ןטוג אזא טימ זא ,טראוורעד

 .תונבר ףיוא תוכימס ןגירק רע טעוו ןטייקיאעפ

 א טריפעגנא "דנוב" ר עד טאה טייצ רענעי ןיא
 ןעוועג ןענעז םע ווו ׳קסנאלפ ןיא גנוגעוואב עקראטש
 טימ ןעכאפ ,רעטסוש ןוא רעדיינש :רעטעברא ךס א
 ייז .טשטנעבעג ןעוועג זיא טאטש רעזדנוא עכלעוו
 עטפאלקשראפ ,םינענכ םידבע רו ןטעברא ןעגעלפ
 ¬בה דאנ ףכית תבש יאצומ .ךאוו רעצנאג רעד ךשמב
 רעד ייב ןייז טזומעג ןיוש רעטעברא רעד טאה ,הלד
 רעגייזא 12 זיב ןטעברא ןעמ טגעלפ גאט ןדעי .טעברא

 .ןשטנעב סכיל זיב — גאטיירפ ןוא ,טכאנייב

 רעד טאה ןעגנוגנידאב־סטעברא עכלעזא ןגעק
 .גנוגעוואב עשיגרענע ןא ןביוהעגפיוא "דנוב"
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 ־יפ א ןעוו ,גנולמאזראפ רעסיורג א ייב לאמ ןייא
 טייקיטעט יד טרעלקעגפיוא טאה "דנוב" ןופ דער
 וצ ןריפרעד ליוו עכלעוו ,עיצאזינאגרא ןייז ןופ
 עלעשט׳דוד טאה ,רעטעברא ןראפ ןבעל יירפ א
 וצ זיא רע זא ,טגאזעג ןוא ןגאלשעגרעביא םיא ןידג
 ךיז טעוו יוזא יוו ןסיוו ליוו רע רעבא ׳םיכסמ םעד
 םיא טאה רענדער רעד .גנוגעוואב עקיזאד יד ןפור
 ־עברא רעשידיי" ןפור ךיז טעוו סע זא ,טרעפטנעעג
 ןיא ןאטעג־פאלק א ןידג דוד טאה ואד ,"דנוב רעט
 *ידיי" טגאז ןעמ דלאביוו :ןעירשעגסיוא טאה ןוא שיט

 "עשידיי" א ןאראפ זיא׳ס זא טיידאב ,רעטעברא "רעש

 ןרעוו טזיילעג ראנ ואק עגארפ עשידיי יד ןוא ,עגארפ
 ץרא זיא סאד ןוא ׳עיראטירעט רענעגייא ןא ףיוא ראנ

 .קלאפ ןשידיי םוצ טרעהעג סאוו לארשי

 ,טקא־םגנורעלקפיוא א ןעמוקעגראפ זיא לאמ ןייא

 רעייטשראפ יד סעדער טימ ןטארטעגפיוא וענייז׳ס ווו
 ןעניוועג וצ טכוזעג ןבאה עכלעוו ,ןעגנוטכיר עדייב ןופ
 טלמאזראפ ןעוועג ןעגייז׳ס .טייז רעייז ףיוא עסאמ יד
 ־נאל ענעגיוצראפ יד דאנ ,קסנאלפ ןופ רעטעברא עלא
 זיא׳ס רעוו :ןפורעגסיוא עשט׳דוד טאה סעטאבעד עג
 ןייגרעבירא לאז ,"ןויצ לעופ" םלא ,לארשי ץרא ראפ
 לאז — ןגעק זיא׳ס דעוו ןוא ,טייז רעטכער רעד ףיוא
 יד ןופ טנעצארפ 80 וענעז ואד •סקניל וייגרעבירא
 עשט׳דוד .םטכער ףיוא ןעגנאגעגרעבירא עקידנזעוונא
 ןרעווש ןוא טנאה עטכער יד ןביוהפיוא ןס־׳יהעג טאה
 ־ראפ טימ ןבאה סרענגעק יד .לאעדיא םוצ טייהיירט
 ענעבילבראפ יד ןוא ,גנולמאחאפ יד ןזאלראפ סארד
 ןוא טנאה יד ןביוה דימ" העובש יד ץואוושעג ןבאה
 ןעמוקעגראפ זיא ץלא םאד ."ןאפ םנויצ ייב ןרעווש

 .שרדמה־תיב םנהכ עציא ׳ר ןיא

 קסנאלפ ןיא ןביוהעגנא ךיז טאה ןא טסלאמעד ןופ
 ־קעווא ןענעז םירוחב יד .גנוגעוואב עטריזינאגרא ןא
 ־עגנא ןיוש ןבאה םישרדמ־יתב יד .ןרידוטש וראפעג
 א ןראוועג זיא ל״ז ףלח עשוהי .ןעוועטסופ ןביוה
 ןוא דימתמ א ןעוועג זיא רע ,רערעל רעשיאערבעה
 קסנאלפ עכלעוו טימ םידימלת ךסא ןגיוצרעד טאה
 ראג א ןעוועג זיא ףילח עילימאפ יד .ןריצלאטש ןעק
 סאוו עשוהי ןוז רערעטלע רעד ,החפשמ עשיתבה־לעב
 דימלת א ןעוועג זיא שרדמה־תיב ןיא טנרעלעג טאה
 טפאשראפ ןבאה עכלעוו יד ןופ זיא רע ,דימתמ א ,םכח
 םע רעכלעוו ןופ ,קסנאלפ טאטש רעד םור ןוא דובכ
 ןמענראפ סאוו ןטייקכעלנעזרעפ ןעמוקעגסיורא ןענעז
 ־געל ערעדנא ןיא ןוא לארשי ןיא רעטרע ענעעזעגנא
 ןעוועג הכוז רע טאה וימי ףוסל .טלעוו רעד ןופ רעד
 ירמש הירא םעדייא ןייז .לארשי ןייא ןעגנערבראפ וצ
 ףילח קחצי רעדורב ןייז ,לארשי ןיא רעטכיד א זיא

 .ביבא־לת ןיא טבעל רע ןוא ןליופ טזאלראפ טאה

 יד טקידנעעג ךיז טאה׳ס יוו םעדכאנ ,1905 ראי ןיא
 ־יטנא ןופ עילאווכ א טאה ,המחלמ עשינאפאי־שיסור
 ןוא טעטש עשידיי יד רעביא ןגארטעצ ךיז םזיטימעס
 זיא קסנאלפ ןיא .ןיליופ ןוא דנאלסור ןופ ךעלטעטש
 םאמ רעסיורג א ןיא ןעוועג זיא סאד .קיאור ןעוועג
 עיצאזינאגרא־ץושטסבלעז רעשידיי רעד ןקנאדראפ וצ
 ןיא ןפאשעג טאה (ןוירוג־ןב) ץרג דוד םאוו
 ברה ןופ שזיטסערפ םעד בילוצ ךיוא יוו .קסנאלפ
 רעד ייב ןעזנא סיורג טאהעג טאה רעכלעוו ,ןאזלעכימ

 .גנורעקלעפאב רעכעלטסירק

 קסנאלפ ןיא ןפורעגסיורא טאה ורמוא ןופ ליפעג א
 ןייק טמוק עפורט־רעטאעט עשיליופ א זא ,העידי יד
 ־נעצראווש הכלמ" עסעיפ יד ןריפוצפיוא ידכ קסנאלפ
 עשיטימעסיטנא עקראטש טאהעג טאה סאוו "פאק
 ןראוועג טקזוחעגפא זיא עסעיפ רענעי ןיא .ןצנעדנעט
 זיא ערעדנא ןשיווצ ןוא ,ןבעל עזעיגילער עשידיי םאד
 ־קאדאטרא ןא ןופ ענעצס א ןראוועג טרעדלישעג טראד
 טלעטשעגראפ עפורט רעד ךרוד זיא םאוו ,הנותח רעשיס
 טאה עסעיפ יד .ןפוא ןקסעלרוב א ףיוא ןראוועג
 ןוא ,ןליופ ץנאג ןיא גלאפרעד ןקידלאוועג א טאהעג
 ־ראפ גנולעטשראפ רעד ךאנ ןענעז רעצעלפ ךס א ןיא

 .ןעורמוא עשיטימעסיטנא ןעמוקעג

 יד קסנאלפ ןיא ןזיוואב ךיז ןבאה׳ס יוו ךיילג
 ־ראווש הכלמ" ןופ גנוריפפיוא רעד ןעגעוו ןטאקאלפ
 ןופ רעריפ םוצ קעווא ןוירוגךב דוד זיא "פאקנעצ
 טאה ןוא ייטראפ רעשיטסילאיצאס רעלאקאל רעד
 עפורט יד ןסולפנייאאב לאז רע זא ׳םיא וצ טרילעפא
 טרילעפא טאה ןוירוג־ןב .םארגארפ ריא ורעדנע וצ

 .טעטיראדילאס רעשיטסילאיצאס ןופ ןעמאנ ןיא

 רעריפ ןשיטסילאיצאס םוצ גנודנעוו סנוירוג־ןב
 ןעוועג םאד זיא .גלאפרעד ץיק טאהעג טשינ טאה
 טאה עפורג עשיטסילאיצאס עקיטרא יד סאוו ראפרעד
 טשינ ךאפנייא טאה יז רעדא ,העפשה קינייוו טאהעג
 רעשידיי רעקיזאד רעד ויא ןרינעוורעטניא טלאוועג

 .ראלק ןעוועג טשינ זיא ,טייהנגעלעגנא

 רעד ןוא ןעגנאגעגסיוא ןענעז טכיל יד יוו ךיילג
 ־ינאגרא יד ןבאה ,ןביוהעגפיוא ךיז טאה גנאהראפ
 ךעלשעלפ ענעמוג יד גנאג ןיא טזאלעג םירבח עטריז
 ןדנוקעס עכעלטע ךשמב ןוא ,ןסינ םוצ רעדופ ןטימ
 ןיא .ןסינ ןוא רעזענ יד ןשיוו ןמונעג םלוע רעד טאה
 ,ןרילארטנאק טווורפעג ךיז רעיושוצ יד ןבאה ביוהנא
 ןראוועג טונימ וצ טונימ ןופ זיא שינעסינ סאד רעבא
 רעד וצ ךיוא ןגארטעגרעבירא ךיז טאה ןוא רעקראטש
 טנאקעג טשינ שממ ןבאה ןראיטקא יד ןוא ,עניב

 .ליומ םענופ טראוו ןייק ןעגנערבסיורא

 יד טשטעווקעג רדסכ ןבאה טיילעגנוי עשידיי יד
 טאה םלוע רעד ןוא רעדופ ןטימ ךעלשעלפ ענעמוג
 ךעלגעממוא זיא םע זא ׳קראטש יוזא ןסינ ןעמונעג
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 טזומעג ןבאה ייז ןוא ,לאז ןיא ןביילבראפ וצ ןעוועג
 ־ראפ יד זא ךיז טייטשראפ םע .ןסיורד ןיא ןייגסיורא
 ,רעיושוצ יד ןוא ןראוועג ןסירעגרעביא זיא גנולעטש
 ץנאג ךיז ןבאה ,ןטסילאיצאס עשיליופ יד סרעדנוזאב

 .ןעמוקעגראפ זיא אד םאוו טריטנעירא לענש

 ןייק טכאמעג טשינ רעמ ויוש טאה עפורט יד
 ברה .גנולעטשראפ עקיזאד יד ןרזחוצרעביא ךוזראפ
 קסנאלפ ויא זא ,טכאדראפ א טאהעג טאה ןאזלעכימ
 טאה רעכלעוו "רעטערראפ" רעשידיי ןימ א ךיז טניפעג
 ןוא תילט א עפורט רעשיליופ רעד טגראבעגסיוא
 ןופ ענעצס רעד ראפ ןעוועג קיטיונ זיא סאוו לטיק

 .הפוח רעד

 ןריפוצכרוד ןעמונעג ךיז ףיוא טאה וירג דוד
 ,ןקידלוש םעד ןעניפעגוצסיוא ןוא גנוכוזרעטנוא א
 .ןענופעגסיוא עקאט רע טאה געט עכעלטע ךשמב ןוא
 רעדיילק עטצונעג ןופ רעלדנעה א ןעוועג זיא םאד
 טגראבעגסיוא לבור ייווצ ןופ זיירפ ןראפ טאה רעכלעוו
 בר רעד .לטיק ווא תילט םעד עפורט רעשיליופ רעד
 וצ ףיוא שמש ןיד־תיב םעד טקישעג ויילג טאה
 ־עג זיא רעלדנעה רעד ןעוו .רעלדנעה םעד ןעגנערב
 םע רע טאה יצ טגערפעג םיא בר רעד טאה ׳ןעמוק
 ־דנעה רעד .לטיק ןוא תילט םעד עפורט רעד טגראבעג
 זא ,ןעוועג הדומ ךיז שינעלקאוו םוש ןא טאה רעל
 ־רעד ןעמוקאב טאה רע זא ןוא ןאטעג םאד טאה רע
 טרעדאפעגפיוא םיא טאה בר רעד .לבור ייווצ ראפ
 ־אק רעשילהק רעד ןיא לבור ריפ ןלאצוצנייא דיילג
 ייווצ ןוא ןעמוקאב טאה רע סאוו לבור ייווצ יד :עס
 קידבעלכיימש טאה רעלדנעה רעד .ףארטש םלא לבור
 ־אק ןייק טשינ ךאד טאה בר רעד" :ןאטעג־גאז א
 וצ טכאמ ןייק טשינ טאה רע זא ,טסייה םאד ,"ןקאז
 ןבעגעג םיא טאה בר רעד .ןיד־קספ םעד ןריפכרוד
 קידנעלכיימש טאה רעלדנעה רעד ןוא טייצ העש 24

 .רעמיצ ןיד־תיב םעד טזאלראפ

 רעדיוו שמש ןיד־תיב רעד זיא םודא גאט א ןיא
 טאה לאמסאד .ןפורעג םיא ןוא רעלדנעה םוצ קעווא
 ןרעסערגראפ וצ ןסאלשאב טאה רע זא טגאזעג בר רעד
 ךיז טאה רעלדנעה רעד .לבור סקעז ףיוא ףארטש יד
 עבלעז יד טרזחעגרעביא טאה ןוא טכאלעגסיוא רעדיוו
 טאה בר רעד לייוו ,טשינ ארומ וייק טאה רע זא ,המבה

 .ןיד־קספ םעד ןריפכרוד וצ טכאמ וייק טשינ
 טייצ ,רעש 24 ןבעגעג בר רעד טאה לאמארעדיוו
 רעלדנעה רעד רעבא ,ףארטש יד ןלאצאב וצ ףיוא
 געט עכעלטע ןיא .לעפאב םעד טגלאפעגסיוא טשינ טאה
 ־דבעה ןקידהפצוח םעד ןפור טקישעג בר רעד טאה םורא
 ךיוא ןוא םינייד יד ןסעזעג ןענעז שיט םבר םייב .רעל

 .אשידק הרבח רעד ןופ יאבג רעד
 זיא רע יצ ,רעלדנעה םעד טגערפעג טאה בר רעד
 רעד רעבא ׳לבור סקעז יד ןלאצאב וצ טיירג ויוש

 :טגערפעג ןוא טכאלעגסיוא רעדיוו ךיז טאה רעלדנעה
 "לוקאזאק סניבר םעד ןענעז ווו"

 ־עג בר רעד טאה ,"ןקאזאק ןייק טשינ באה ךיא"
 ־אק ןייק טשינ טאה ןיד־תיב רעד ךיוא ןוא" ׳טגאז
 ־קספ םעד וריפוצכרוד העדב טשינ ןבאה רימ .ןקאז
 זא ,ןענעראוו ריד ליוו ךיא רעבא ,דלאוועג טימ ןיד
 סקנפ םעניא ץלא ןביירשראפ וצ ןסאלשאב ןבאה רימ
 ךיז טימ טאה יאבג רעד סאוו ,אשידק הרבח רעד ןופ
 טסאה ןוא הלווע ןא ןעגנאגאב טסיב יד .טכארבעגטימ
 עיגילער רעשידיי רעד ןופ ןכאמ וצ קזוח ןפלאהעג
 טסלאז וד זא ריד ןשטניוו רימ .ללבב ןדיי ןופ ןוא
 טסעוו וד ןעוו רעבא ,ראי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה ןבעל
 ןוא תילט א ןא ןרעוו ןבארגאב וטסעוו ןבראטש

 ."לטיק א ןא

 ןעמונעג טאה ןוא ןראוועג םאלב זיא רעלדנעה רעד
 טקעטשעגניירא רע טאה רעטרעדיושעגפיוא א .ןרעטיצ
 ,עלעטייב םאד ןעמונעגסיורא ןוא ענעשעק ןיא טנאה יד
 טגיילעגקעווא דיילג ןוא לבור םקעז יד טלייצעגפא
 ,ןייז וצ לחומ םיא ןיד־תיב םעד קידנטעב ,שיט ןפיוא
 .ןאט וצ טשינ םעכלעזא רעמ טגאזעגוצ טאה רע ןוא
 ־עגפא ךיז סעינאמערעצ ערעגנעל ןא טאה בר רעד
 ןליוו ,טאט ןייד ףיוא הטרח טסאה וד ביוא" :ןפור
 טסיב וד זא סייוו ךיא .רעמ ןאט־ייוו טשינ ריד רימ
 ייווצ ןענידראפ טלאוועג טסאה וד זא ןוא ןאמערא ןא
 לבור ייווצ יד ראנ ןלאצאב רעבירעד טסעוו וד ,לבור
 עקידריוומוא ןא ואט ןברוד טנידראפ טסאה וד םאוו
 ףניפ וצ ,םעקיפאק ןעצ זיולב ןבעגוצ טסעוו ווא ךאז
 ־םיוא טשינ טסאה וד םאוו לאמ םעדעי ראפ סעקיפאק

 .ךיד־קספ םעד טריפעג

 טשינ רעירפ זיא רעכלעוו רעלדנעה רעקיזאד רעד
 ןראוועג ךאנרעד זיא ,דיי רעמורפ קירעביא ןייק ןעוועג
 ־ךרד סיורג ןזיוועגסיורא טאה רע ןוא םורפ קראטש
 ראפ ךיוא ראנ ,םינייד ןוא בר ןראפ זיולב טשינ ץרא
 ןבאה עכלעוו ,שארב ןוירוג־ןב טימ ןויצ־ילעופ יד

 .טפשמ םוצ טכארבעג םיא

 (רעטאפ םנוירוג־ןב) ןירג רודגיבא ןופ זיוה ןיא
 ןופ ןשטנעמ עטנעגעלעטניא עלא ןעמוקניירא ןגעלפ
 ןעגנוטייצ עלא ןפערט ןעמ טגעלפ ןטראד לייוו ,טאטש
 ׳ר .ןכארפש עשיסור ןוא עשידיי ,עשיאערבעה יד ןיא
 טנאמרעד ויוש זיא׳ס יוו — זיא ל״ז ןירג רודגיבא
 ןיא .טסינויצ רענעבעגעגרעביא ןא ןעוועג — ןראוועג
 רעד ןרעוו ןבעגעגרעביא אד לאז ,םעד טימ תוכייש
 לאמ וייא :דאזיפע רעשיטסירעטקאראכ רעקידנעגלאפ
 ןשטנעמ ךס א ןענאטשעג יורטש ןגאוו א םורא ןענעז
 ־נזעוונא יד ןופ רענייא :ןפיוק טלאוועג ןבאה עכלעוו
 םע ראנ ,טפיוקעג סלאוו רע זא ,טגאזעג טאה עקיד
 םיא וצ וגארטקעווא םאד לאז סע רעוו אטשינ זיא
 ביג" :ןפורעגפא ריז רודגיבא ׳ר טאה ןאד ,םייהא



 ק ס ב א ל פ רפס 614

 ־קעווא ךיא לעוו ץראה תלואג ראפ לבור יירד רימ
 טנכערעג םאד טאה רעפיוק רעד ."יורטש יד ןגארט
 ,לבור יירד יד טלאצעגייא רע טאה ,םאפש א ראפ

 םעד טליפעגסיוא טסנרע ץנאג טאה רודגיבא ׳ר רעבא
 ידכ ,רעגערט א ןופ טעברא יד ןאטעג טאה ןוא דאמפא
 ץראה תלואג ןופ עיסימ יד זיא׳ס קיטכיוו יוו ןזייוו וצ

 .ערעדנא ראפ ליפשייב םלא ןעניד וצ ידכב ןוא

 .קסנאלפ טזאלראפ ןירג דוד טאה 1906 ראי ןיא

 םרודגיבא ׳ר ןיא זיא ןראפפא ןייז ראפ טכאנ רעד ןיא
 ־דוד ןוא גנולמאזראפ עמייהעג א ןעמוקעגראפ בוטש
 ואד טאה רע .טנגעזעג ןעמעלא טימ ךיז טאה עלעשט
 רעד זא ןזיוועגנא ןוא עדער עקידרעייפ א ןטלאהעג
 טשינ ןוא ןפמעק טיעוו ןעמ ביוא ,רערעכיז א זיא גיז

 .ןרעוו טקיטומטנא

 ןוא לארשי־ץרא ןייק ןראפעגקעווא זיא ןירג רוד
 .לעופ םלא טעבראעג ןטראד טאה

* 

 ־עג רימ וצ ןעמ טאה ןראפקעווא סנירג דוד דאנ
 ־ראפ זיא םאוו רעוועג סאד ןטלאהאב וצ ףיוא טכארב
 ,ןרעוולאווער סקעז ,ןליוק ךעלטסעק ייווצ :ןבילב
 יד ןופ רעגנערב יד .(םרעסעמ) ןטעליטש עקינייא
 טגעלפ ןעמ ןעמעוו ,סאלוק לאקזחי ןעוועג ןענעז ןכאז
 א ,ךוט יכדרמ ןוא "לקצאח רעצראווש רעד,, ןפוד
 טאה סורא געט עכעלטע ןיא .טאטשיינ ןיא רענעריובעג
 םאוו עלענמורט א ןיא ועוועג "רבקמ" רעוועג סאד ןעמ
 רעכלעוו ףיוא ,טנאוו רעד ןופ ןעמונעגפארא טאה ןעמ
 .רעילאטס א טניווו אד זא דליש םלא ןעגנאהעג זיא יז

 ־עג ןעמ טאה סאג רעטעטשייב ףיוא זיוה א ןיא
 רעד ."רואה" ןעמאנ ןטימ קעטאילביב א טעדנירג
 ,ןייטשלעקביפ לבייל ןופ וענאטשאב זיא טעטימאק
 ־רעסאוו חנ ,דראבסייוו יכדרמ ןוא טנעדיזערפ םלא
 .איבידיל ףסוי ,רעקוצ ריאמ הראבסייוו ףסוי ,גוצ

 .ןטפערק עשימייה טימ רעטאעט ןליפש טגעלפ ןעמ

 טליפשעגטימ ריוא טאה רעטכאט סנירג רודגיבא ׳ר
 ־עגפיוא טאה ןעמ .ןעגנולעטשראפ־רעטאעט עלא ןיא
 ףסוי רעכלעוו ןיא ׳"אטסאקא לאירוא" עסעיפ יד טריפ
 אטסאקא לאירוא ןופ לאר יד טאהעג טאה דראבסייוו
 ךיוא טאה׳מ :הביד ןופ לאר יד דועל על׳האל ווא
 ,"םכח רעד ןתנ" ,"ריל גינעק רעשידיי רעד" טליפשעג

 .ןסעיפ ליפ ךאנ ןוא "רעדלעפ עגירג יד"

 ןבעג ןגעלפ רעקוצ ריאמ ןוא ןייטשלעקניפ לבייל
 ־וצ .םעיצקעל עכעלטפאשנסיוו קעטאילביב רעד ןיא
 טאה׳מ ןוא טסידומלת רעסיורג א ןעוועג זיא רעק
 ,תונבר ףיוא תוכימס ועמוקאב טעוו רע זא טפאהעג

 טימ ןעמונראפ *ןיז ןוא ןראוועג "עילאק" רעבא זיא רע
 .טפאשנסיוו

 עשוהי ןסייהעג טאה רעטאפ ןייז) דועל ןרהא ייב
 טאה ןעמ .טנגוי יד ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא (עפיל
 זיא עצפישק חספ ווו ,ראכ־״רימזה" א טעדנירגעג
 ןגנערבראפ טגעלפ ןעמ ןוא ראטאיציניא רעד ןעוועג
 טאה׳ס .םינוגינ־סקלאפ קידנעגניז תבש ןוא טנווא ןדעי
 ־פארא טאה ןעמ ןוא בולק־טראפס א טעדנירגעג ךיז
 ייב עדייבעג עסיורג א ועגנודעג ,רערעל א טכארבעג
 טכארבראפ טנגוי יד טאה ןטראד .עדאגישפ לאקזחי

 .ןעגנוביא־טראפס ןיא
 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב ,1914 ראי םעניא
 א ףדא וריפנא ץלא טזומעג ןעמ טאה ,המחלמ־טלעוו
 ןטלאהעג טאה הכולמ עשיסור יד לייוו ,ןפוא ןעמייהעג
 ־קארפ יד זיא ךאד רעבא ׳םזילאיצאס זיא םזינויצ זא
 ,קנעדעג דיא .ןעגנאגעגנא טעברא עשיטסיבויצ עשיט

 ,קראמ ןטימ ןיא ןענאטשעג ןענעז ןענאבאק יד ןעוו זא

 ־הכונח ןעלמאז ןעגנאגעגמורא ו׳יוועל טימ דיא ויב
 םענופ טכיזפיוא רעד רעטנוא !תמייק־ןרק ןראפ טלעג

 .ל״ז עפשאי יכדרמ 'ר ןטנאמרעדנביוא

 ־עגסיורא טאה רופלאב דראל ועוו ׳1917 ראי ןיא
 ,לארשי־ץרא ןגעוו עיצאראלקעד עשיראטסיה ןייז ןבעג

 ,רעדארב והיתתמ ווא — אינידיל ףסוי — רימ ןענעז

 גבוריצ טלמאזעג ןוא טאטש רעד רעביא ןגבאגעגמורא
 ןעוועג ועגעז ןדיי רעקסנאלפ יד .לארשי־ץרא ראפ
 ןעמונעגפיוא זדנוא ןעמ טאה םוטעמוא ,טרעטסייגאב
 ענרעבליז ןעקנאשעג טאה׳מ ןוא תופי םינפ רבסב
 ־גביריוא ׳םרעגייז ענעדלאג ןוא ענרעבליז ,רעטכייל
 ןבאה רימ .ןטנאילירב ןוא ךעלרעגניפ ענעדלאג ,ךעל
 אליק ףלעווצ ןוא דלאג טלמאזעגפיונוצ טסלאמעד
 וצ טקישעגקעווא ןוא גנידצלא טקאפעגנייא ,רעבליז

 .עשראוו ןיא עלארטנעצ רעד

 ־עי .ןאראטסער א ןוא לעטאה א טאהעג באה ךיא
 ־ילאפ רעד ןיא ןדלעמנייא טזומעג ךיא באה טכאנ עד
 טריפעג םע באה׳כ ןוא ,ןשטנעמ עדמערפ עלא ייצ
 ןענאמרעד דיא לדו טייצ רענעי ןגעוו .יונעג רעייז
 ־עירא טנאיצילאפ א זיא ,לאמ ןייא :טקאפ םעד
 רימ טאה ןוא טכאבייב רעגייזא 12 רימ וצ ןעמוקעג
 ייברעד .ייצילאפ רעד ןיא רימ טפור׳מ זא ,ןדלאמעג
 .קיאור ןייז געמ ךיא זא טרעכיזראפ רימ רע טאה

 דיא באה ייצילאפ רעד ןיא ןעמוקעגניירא ןיב׳כ ןעוו
 חנ ,יקסבעזאל לארשי :ןדיי דאנ ןפארטעג ןטראד
 טסווועג טשינ טאה זדנוא ןופ רענייק .גוצרעסאוו
 ,רעטעפש לסיבא רעבא ׳דיז טלדנאה םע סאוו ןגעוו

 זא ,עדער עצנאג א ןטלאהעג זדנוא ראפ ןעמ טאה
 ןוא עטסנייפ יד ראפ ובילקעגסדא ןעמ טאה זדבוא
 זדנוא ןעמ טאה קיטייצכיילג ,ןשטנעמ עטסכעלרע
 — לאפנגעק ןיא לידו ץלא ןגלאפוצסיוא וליופאב

 ־יילגאב ןיא .ףארטש ערעווש א ןעמוקאב רימ ןלעוו
 ןייג טזומעג דיא באה טייל־ייצילאפ יירד ןופ גנוט
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 ־אק ןוא רעוועג ןעכוז ןלוש ווא םישרדמ־יתב יד ןיא
 ־וצראפ ךיז טכייל זיא׳ס .עדנאגאפארפ עשיטסינומ
 טאה׳מ "לאירעטאמ־עדנאגאפארפ" א ראפ םאוו ןלעטש
 ןראוועג טרעטישרעד זיא .דמשנ ןיימ .לוש ןיא ןענופעג
 ךורא םעניא טכוז ייצילאפ עשיליופ יד יוו קידנקוקוצ
 טרעקעגמוא ךיז ןעמ טאה ךעלדנעטשראפבלעז .שדוק
 ןבאה ףוס םוצ ,עיזיווער רעד ןופ טנעה עקידייל טימ
 ׳ר ףיוא ,סאג־עשזאק רעד ןיא טריפעגניירא ךימ ייז
 ןטימ הנמלא וא טניווועג טאה ןטראד .ףיוה םרודגיבא
 ןעוועג ןיוש ואד זיא׳ס .ריאמ ןוז ריא ןוא לדנעה ןעמאנ
 ־עג טכוזעגמורא ןטראד טאה׳מ .גאטראפ רעגייזא 4
 ןתמא רעד ןיא :רוטארעטיל עשיטסינומאק ןוא רעוו
 ,טסינומאק רעסייה א עקאט ןעוועג ריחב רעד זיא
 ־ארעטיל רעבא ,ןענופעג טשינ ןעמ טאה רעוועג וייק
 ןיימ טלעטשעגנייא דיא באה .ןעבופעג אי ןעמ טאה רוט
 ,ןוז םנמלק ריאמ ,רוחב םעד ןעוועטאר וצ ףיוא ןבעל
 ךיא ןוא ךעלכיב עכעלטע טקאפעג טאה ןעמ לייוו
 ןענעז סאד זא ,ןרעלקרעד וצ טגנערטשעגנא דיז באה
 באה ,ןענעייל ןסייהעג דימ טאה׳מ דעוו .םירפס־טעבעג
 רעד .טלאהניא רעדנא ץנאג א ובעג טזומעג דיא
 טיילייצילאפ יד ,ןעוועג ליצמ ךימ טאה רעטשרעביוא
 ־רעביא ךעלכיב יד ןבאה ייז ןוא טביולגעג רימ ןבאה

 .טזאלעג

 ךורא יד ןיא ןשינעכוז ענעי ןופ קורדנייא רעד
 ־סיוא זיא רימ םאוו ,הרותה דובכ לוליח רעד ,ם׳שדוק
 ןכעלנייפ א טזאלעגרעביא ןבאה ,ןייזוצייב ןעמוקעג
 ־עג דיז שממ באה ךיא .ןבעל ץנאג ןיימ ףיוא םשור
 ובאה עכלעוו ןדיי עבלעז יד טימ ןדערוצרעביא טמעש
 ןכוז וצ ףיוא ןבילקעגסיוא רימ טאה ןעמ יוו ןעזעג

 .ןלוש יד ןיא רעוועג

* 

 ןיא טבעלעג ןבאה עכלעוו ןטייקכעלנעזרעפ יד ןופ
 ־ייא ועמדיוו וצ בוח ןיימ ראפ דיא ןיפעג ,קסנאלפ
 ־לעכימ לאקזחי ד בר םעד ,תוחפה לכל ,תורוש עקינ
 ןופ ,סוחי ןסיורג א ןופ רעקימאטשפא ןא ,ל״צז ןאז
 ־לעמש 'ר ןעטמיראב םענופ לקינייא ןא ,םינבר תורוד

 תודמ לעב ,םכח דימלת רעסיורג א ןיילא ןוא ל״צז עק
 קסנאלפ ןיא בר ןעוועג זיא רע .שטנעמ רעגולק ןוא

 .1922 ראי םעד זיב

 ןאזלעכימ ברה ןופ תודימ יד טימ תוכייש ןיא
 ןיא :טקאפ ןדנעגלאפ ןבעגרעביא דיא ליור ׳ל״צז
 ־גיראב בקעי םייח ׳ר רעדיינש א ןעוועג זיא קסנאלפ
 רעד ןיא .םכח־דימלת א ןעוועג זיא רע .ל״ז ןייטש
 רעד ןיא טנרעלעג רע טאה ראי 20 יד וצ זיב טנגוי
 ־רעדיינש םעד טנרעלעגוצ ךיז רע טאה דאברעד ,הבישי
 וצ טשינ ידכ ,וויזירפ םעד בילוצ רעטאפ ןייז ייב ךאפ

 ,הנותח ןייז ךאנ רעטעפש .טאדלאס רעזאלכאפ זייק ןייז

 טאה׳ס .יירעדיינש ןופ הנויח ןגיוצעג ןיוש רע טאה
 קנארק זיא עילימאפ ס׳בקעי םייח ׳ר זא ןפארטעג
 ־עגנא ךיז טאה ןיילא רע ,סופיט ףיוא ןראוועג
 רע זיא ןיילא רעבא ןעמעלא ןוועטאר וצ טגנערטש
 .ןענאטשעגפיוא טשינ רעמ ןיוש ןוא ןראוועג קנארק
 רעניווינייא עלא טעמכ ןעמוקעג ןענעז היוול וי־יז וצ
 טאה ןעמ .טלעפעג טשינ טאה ןאזלעכימ ברה ךיוא
 ־עג זיא ןעמ לייוו ףיוהלוש םוצ ןגארטעג רטפנ םעד
 ןעמ ,ןייז דיפסמ םיא טעוו בר רעד זא רעכיז ןעוו
 רעד זא ,קידנקרעמאב ןראוועג טניוטשרעד רעבא ־יא
 זיא רע ,בר םעד ןפור ןפאלעג ןיב ךיא .אטשינ זיא בר
 רעזדנוא ייב רעבא ,ףיוהלוש םוצ ןעגנאגעגטימ ךיילג
 ־תיב םוצ רטפנ םעד ןגארטעג ןיוש ןעמ טאה ןעמוקנא
 ־וצטנוזעג ןכאווש ןייז ץארט ,בר רעד זיא ואד .םלוע
 טאה וטראד ןוא םייחה־תיב םעד זיב ןעגנאגעג ,דנאטש
 בקעי םייח ׳ר רעדיינש םעד הכלהכ ןעוועג דיפסמ רע

 .םכח דימלת םעד ,ל״ז ןייטשניראב

 ־וקאב םייב ןקאילאפ יד ןבאה טסווואב זיא׳ס יוו
 ־טלעוו רעטשרע רעד דאנ ,טייקידנעטשבלעז ןעמ
 ־לעוועג טנפעעג ןבאה ייז .ץזיי ,טפדורעג ,המחלמ
 עשידיי יד ןיא ןפיוק ןזאלעג טשינ ןבאה ןוא רעב
 לאז קאילאפ א זא ןזאלרעד וצ טשינ ףיוא .ןטפעשעג
 לאמטפא ייז ןבאה ,םארק רעשידיי א ןיא ןייגניירא
 ־םעשעג עשידיי יד ןבענ סרעטיה טלעטשעגקעווא
 ־ארפ עשיטימעסיטנא טריפעגנא רדסכ טאה ןעמ .ןט
 .ה .ד ,"אגעווס אד יאווס" גנוזאל ןרעטנוא עדנאגאפ

 .עגעגייא וצ רענעגייא ןא

 ןטילעג טשינ ליפיוזא ךיא באה הסנרפ ןיימ ןיא
 בלעוועג־זייפש א טאהעג באה דיא .ןקאילאפ יד ןופ
 וצ ףוא טראפסאפ א טכאמעג באה ךיא .לעטאה א טימ

 1932 ראי םעניא טקנופ .לארשי־ץרא ןייק ןראפ ןענאק

 ךיא ,לארשי־ץרא ןיא ןעורמוא יד ןכארבעגסיוא ןענעז
 רעבא ,עזיוו א ךאנ עשראוו ןייק ןראפעג טסלאמעד ויב
 .טכאמעגוצ ואד ךיז טאה טאלוסנאק רעשילגנע רעד
 עשראוו ןייק ןליופ ןופ טעטש ליפ ןופ ןעמוקעג זיא׳מ
 ־ארפ עסיורג א טכאמעג טסלאמעד טאה׳מ .סעזיוו דאנ
 ךיז ןבאה עלא .טאלוסנאק ןראפ עיצארטסנאמעד־טסעט
 ןייק םאוו םעד בילוצ .םעזיוו וא םייהא טרעקעגקירוצ
 .רימ ןענעז ,יירפ ןראפ טנאקעג ןעמ טאה עניטנעגרא

 ־ראפ ןייא ןוא רענעמ טכא — קסנאלפ ןופ עפורג א
 ןיא טזאלעג דיז ,יורפ ןייז ןוא לאגינרעט םהרבא :קלאפ

 .ןיירא געוו

 ־עג דיז טאה ,קסנאלפ ןופ ןראפקעווא ןיימ דאנ
 ־עשיוו לאירזע .לארשי־ץרא ןייק עיצארגימע יד טנפע
 דאלקס־לבעמ וסימ רעיומ ןייז טפיוקראפ טאה יקסרימ
 דיוא ןענעז׳ס .לארשי־ץרא ןייק ןראפעגסיורא זיא ןיא
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 ןיימ ,שטיוואקפעל ,ןחאק םעילימאפ יד ןראפעגקעווא
 עילימאפ יד ךיוא ,עדאגישפ ,רעדניק יד טימ עמומ
 ־רעסאוו ,תיב ינב ןייז טימ רעטאפ םנוירוג ןב — ןידג
 ¬פשמ ליפ דאנ ןוא ןאמכעלב ׳ל״ז ףילח עשוהי ,גוצ

 .תוח

 קסנאלפ לטעטש עניילק סאד זא ךיז טכאד רימ

 ןופ לטעטש עשידיי עטסרעלופאפ םאד לארשי ןיא זיא

 .עפארייא־חרזימ ץנאג

 סאג רעקסוטלופ יד ןוא קראמ רעטלא רעד
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 המזולמ־טלעוו רעטשרע רעד דאנ קסנאלפ ןיא טנגוי יד

 עטשרע יד ןכארבעגסיוא זיא׳ס ןעוו ,1914 ןיא
 טפראדעג רעניימ עטאט רעד ךיז טאה ׳המחלמ־טלעוו
 א זדנוא ייב ןעוועג זיא׳ס ."סאפאז" םוצ ןלעטשוצ
 ־ייה יד יוו עקירעגנוה — רעדניק טימ בוטש עלופ
 טלאוו ,ןטאט םעד ןעמונעגוצ טלאוו עמ ןעוו .ןקירעש
 .רעגנוה ןופ ןייגוצסיוא ןעמוקעגסיוא ,רעדניק ׳זדנוא
 וצ טראפשראפ טאה עטאט רעד זא ,יוזא ןעשעג זיא
 טשינ טכער ךיז טאה׳מ .ןיידא רעטילימ ןיא ןעניד ןייג
 ןייק ץירא זיא שטייד רעד יוו ןקוקוצמורא ןזיוואב

 .עשראוו

 זדבוא ייב בוטש ןיא זיא וופרעד רעסעב רעבא
 ־רעטאמ יד ,טרעקראפ .ראה ץיק ףיוא ןראוועג טשינ
 ־אט רעד .טרעגרעראפ רעמ דאנ ריז טאה עגאל עלעי
 עסיורג יד ןייז וצ סנרפמ חוכב ןעוועג טשינ זיא עט
 ־סיורא געוו א ןכוז טזומעג רעבירעד טאה׳מ .עילימאפ
 ןאק טרא רענעלק א ןיא .טאטשטפיוה רעד ןופ ןראפוצ

 .טייצ רערעווש רעד ןיא ןבעג הצע ןא רעכיג ריז ןעמ
 דס א לטעטש םעניילק ןיא זיא לטימ־םנבעל סאד
 ףראד עמ ןוא .טאטש רעסיורג רעד ןיא יוו רעקיליב

 .הנויה ףיוא דס ץיק טשינ

 דיימ בוטש ןופ ןראפעגסיורא זיא רעטשרע רעד
 טאטש יד .קסנאלפ ןיא טצעזאב ךיז טאה רע .רעטאפ
 ־טנא ןא ריז ראפ טאהעג טאה רע .ןלעפעג םיא זיא
 אד ריז ולאז רימ זא ןסאלשאב ןוא טאטש עטלקיוו
 ןוא .יירעכאמרעגייז ייב ןטעברא קעווא זיא רע .ןצעזאב
 .טייצ־המחלמ׳ ערעווש יד ןעמוקכרוד זיא׳ס יוו טנאקעג

 ־רעביא ןעמוקעגסיוא חנוא זיא טייצ רענעי ןיא
 טראטעג טשינ ריז טאה דיי א .קערש דס א ןבעלוצ
 ,דרעב ןטינשעג טאה יימרא סרעלאה .םאג ןיא ןזייוו
 םאוו ,ןדיי .שיילפ רעקיטש טימ דראב יד ןסירעגסיוא
 ןענעז ,דראב יד ןרעשפא טלאוועג טשינ ריז ןבאה
 םאד סעליישטאפ ענעדנובראפ טימ ןעגנאגעגמורא
 רענלאק ןיא םינפ סאד ןבארגראפ ןבאה ערעדנא .םינפ

 .טסארפ רעסיורג א ןעוועג טלאוו׳ס יוו
 טאה רע ,רעטגאוועג א ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ
 םאג ןיא ןעגנאגעג .םענייק ראפ ןקארשעג טשינ ריז

 ןראפעג טלאמעד זיא רע .ןזיוועג םוטעמוא ריז ווא
 ןראפ םענייז ןטאט םעד לאמ ןטצעל םוצ ןעז ץוו ןייק
 .קנארק ןגעלעג זיא רענייז עטאט רעטלא רעד .ןבראטש
 רע ןערו ןעקנעש טנאקעג טשינ ריז טלאוו רע ןוא

 .ןעז טשינ םיא טראפ

 ןיא ןוא ןאב רעד ףיוא טצעזעגפיוא ךיז טאה רע
 .רענלעז עשיליופ ןאגאוו ןיא ץירא ןענעז ןראפ ןטימ
 ־אפ עשידיי יד ןגאלש ןעמונעג ןוא טקוקעגמורא ריז
 ,טכעלש טרעוו׳ס זא ןעזעג טאה עטאט ןיימ .ןרישזאס

 זיא .םיא וצ ךיוא ןעמענ דלאב אמתסמ ריז ןלעוו ייז
 ןוא ףיוא ןפע ןא ןבעגעג יז ,ריט רעד וצ וצ רע
 ־עג זיא גוצ רעד ןעוו ןאגאוו ןופ ןעגנורפשעגסיורא
 טסאקעג טשינ רעיש םיא טאה םאד .גנאג ןלופ ןיא ןעוו
 רעטקידנוווראפ א ןעמוקעגקירוצ זיא רע .ןבעל ןייז
 גנאל טרעיודעג טאה׳ס .רעפרעק ןטפאלקעצ א טימ
 ־עג ווא ןדנווו יד ןופ טלייהעגסיוא ריז טאה רע זיב

 .ןראוועג טנוז

 טכאמעג טבילאב רעייז ריז טאה רעטאפ ץימ
 אשידק־הרבח רעד וצ טרעהעגנא טאה רע .קסנאלפ ןיא
 .קדצהדוניל ןיא קיטעט ריוא ועויעג ווא לטעטש ןופ
 רעקיצראה א ,ןגנמ־לעב רעסיורג א ןעוועג זיא רע
 ־עגייא ןא טימ דומע ןראפ טנוואדעג ןוא הליפת־לעב

 .ראכ םענ

 ,םייה־רעטעברא ןיא ןעמוק ןביוהעגנא באה דיא
 .טייקיטעט ריא ןופ ילב ןיא ןעוועג טלאמעד זיא סאוו
 ־אילביב עכייר א טגאמראפ טאה םייה־רעטעברא יד
 ־רעוויגוא ןופ קרעוו ריוא ויא רעכיב עשידיי ןופ קעט
 ךוב א טנעיילעג באה דיא •שידיי ןיא רעביירש עלאס
 ־אילביב ןופ םייהא ןעמונעג באה׳כ םאוו ,רוב א דאנ
 ןריטוקסיד שפא רימ טימ טגעלפ רעטאפ ןיימ .קעט
 טאה רע םאוו ,רעקנעדיירפ יד ןופ רעכיב יד ןגעוו
 ־ילער רעמורפ א ןעוועג זיא רע .ןפארטעג רימ ייב
 לאז ריא זא ןזאלרעד טנאקעג טשינ ןוא דיי רעזעיג
 יוו ,ןטייקשיראנ עטסופ עכלעזא טימ ןעמענראפ ריז
 רעכיב יד .ןסייהעג םיא ייב ןבאה רעכיב עקיזאד יד
 .טייהרענעטלאהאב טעמב ןענעייל טזומעג דיא באה

 78* ,לסנויקפ רפס
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 .קרפ םיא ייב ןענרעל טזומעג ךרא תבש באה ךיא

 ־אעט יד ןעז ןייג ןביוהעגנא ךיא באה רעטעפש
 רעד טריפעגפיוא טאה׳ס סאוו ,ןעגנולעטשראפ־רעט
 רעייז ןעוועג ןענעז׳ס ןכלעוו ןיא ,זיירק רעשיטאמארד
 זיירקמארד ןטימ .ןראטאמא־רעטאעט עקיאעפ ךס א
 ןוז םטחוש םעד ,שטיוואלאגעס ךלמ :טריפעגבא ןבאה

 .ןאזלעכימ לטאמ ןוז םניבר םעד ןוא

 ןטבעגילעטביא םעפורג ןעוועג ןענעז קסנאלפ ןיא
 .קלאפ ןופ טמאטשעג ןבאה סאוו ,טנגוי רעד ןשיווצ

 ןבוטש עטאווירפ ןיא ןעלמאזראפ ךיז טגעלפ עמ
 ןוא ןעגבופאש יד ןריטוקסיד ,רעכיב ןעבעיילראפ ןוא
 ־לוק א טלעטשעגנייא טאה׳מ .ןעגנוניימ ןגאזסיורא
 טיירגעגוצ ןוא ןטפבוקבעמאזוצ יד ףיוא םארגארפ־רוט
 סעידאראפ ןוא רעדיל ,ןלייטראמוה םארגארפ ןדעי וצ

 .ןכארפש עבעדישראפ ןיא
 ,עלעגיוו־רוטלוק טשרע ןיימ ןעוועג זיא קסנאלפ

 ־דבאמ ןוא סעקנישזאר" טימ טגיווראפ ךימ טאה םאוו
 עטשרע עניימ ןופ .רעדילסקלאפ עשידיי ןופ ׳ףעל
 ־ידיי רעד ףיוא ןגיוצעגפיוא דיז ךיא באה ןא טירט
 ןעמוקאב ןבאה עכעלטנגוי ךס א .רוטארעטיל רעש
 ןופ — ערעדבא ןוא ׳עיזאבמיג רעד ןופ ןסיוו רעייז
 ןיילא ךיז ןבאה ייז .ךוב ןשידיי ןופ ,רוטארעטיל רעד
 ןטקאדידאטיוא יוו ,טשראפעג ,טבעיילעג ,טנרעלעג
 טשינ ןסיוו טרעבארעד ןוא ךיז רעביא טעבראעג
 רעמ ךאב רשפא לאמלייט ,ןטסיזאבמיג יד יוו רעגרע

 .שיטאמעטסיס טשינ שטאכ רעכעלטנירג ןוא

 ־וג טימ ,עקיאעפ ,עטריטבעלאט ייז ןשיווצ ןעוועג
 דנולחראפ א ,םיובנירג ןרהא רבח א ןעוועג .פעק עט
 ־ילאקיזומ ענעריובעגבייא טימ רעטכארטראפ א ,רעט
 ןיא קיזומ ןרידוטש ןראפעג זיא רע .ןטפאשנגייא עש
 רע זיא רעטעפש .עטראטאוורעסנאק רעוועשראוו רעד
 ־אפרעד ענייז טימ טלייטעג ךיז ןוא ןעמ-וקעגקירוצ
 טאה רע .ןסיוו ןשילאקיזומ ןכייר ןייז טימ ׳ןעגנור

 ־ישראפ העדיל ןבירשעג ,קיחמ ענעגייא ןפאשעג
 .קיזומ טימ ןטסקעט ענעד

 וצ גנוגיינ א ןזיוועגסיורא ןבאה עכעלטנגוי ךס א
 טגיילאב ,עשראוו ןייק ןראפעג ןענעז ייז ןוא ןענרעל
 ןוא ןראנימעס יד ןיא ןטערטעגניירא ןוא סבעמאזקע
 םעד ןרעדנווואב וצ ןעוועג טושפ זיא׳ס .ןלושכיוה
 .טנגוי רעד ייב ןסיוו ךאב גנארד ןוא ןליוו ןקראטש

 טייקיטעט־רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןטיבעג עלא ןיא
 ןבאה ייז .ןטארטראפ ןעוועג טבגוי יד זיא קסבאלפ ןיא
 ־בעמ עפייר יוו ןבעל ושידיי ןיא טרעדילגעגבייא ךיז
 ךיז ןבאה ייז סאוו ,ןעגבוראפרעד ךס א טימ ןשט
 ןבעל ןיא ןעמוקעג ןוא ףיוא זייוודביק ןופ ןבראוורעד
 עכיילג יוו עבעסקאוורעד יד ןופ טלעוו רעד ןיא ,ןיירא

 .עכיילג טימ

 ןעמוקעגסיוא לאמ ךס א רעטעפש רימ זיא׳ס ןעוו
 זיא סאלקלטימ ןופ בור׳ס ןשטבעמ טימ ןפערט וצ ךיז
 טבוואהאב יוזא ,ייז טימ ודער וצ ןגיבעגראפ ןעוועג
 ןשידיי ןופ ןעמעלבארפ עלא ןיא ןעוועג ייז ןעבעז
 ־ילאפ־טלעוו ןוא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ ,ןבעל
 .ןדער טבאקעג ייז טימ ןעמ טאה םעלא ןגעוו .קיט
 ןופ ןעביז ןלופ ןיא ושטבעמרוטלוק ןעוועג ןענעז ייז

 .טראוו

 םירבח .עניטבעגרא ןייק ןראפעג ךיא ןיב 1926 ןיא
 ־עגעזעג א רימ ראפ טבדראעגבייא ןבאה קסבאלפ ןיא
 עקידרעפאה ןוא ןייוו ןוא ךעקעל טימ טעקנאב־םגבונ
 עלא ייז לעוו ךיא זא ןסיוו טלאזעג טאה רעוו .םעדער
 ןיימ ,םירבח עלא עביימ .ןעז טשיב לאמבייק רעמ ןיוש
 ־עג ןעבעז סאוו עלא — החפשמ עטגייווצראפ עסיורג
 ןוא אטעג ןיא ןעמוקעגמוא ןעבעז ,ןליופ ןיא ןבילב
 ־ארט יד ןייא — 1943—1941 ןיא ןרעגאלבטיוט יד ןיא

 .םוקמוא ןשידיי ןופ ןראי עשיג

 !קבעדבא רעייז דובכ



 קרוי־וינ / דנאפלעג םוחנ

 קסנאלפ ןיא וראי עניימ

 זיא ,1920 ראי םעד זיב ,ןראי־רעדניק עגיימ ןיא
 לטעטש־ןריובעג ןיימ ןיא ןעז וצ ןעמוקעגסדא רימ
 לאמ ןייא זיולב ,(עינרעבוג רעקסנימ) שטיוואלימס
 בילוצ זדנוא וצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,דיי ושיליופ א
 עלעטיזז ןיילק ןוא עטאפאק עגנאל ןייז .ןטפעשעג ענייז
 טשינ ,רעדמערפ א זיא רע זא טגאזעג תודע ןבאה
 ןיא ןעמוקעג תבש זיא רע ןעוו .דיי רעשיסור ןייק
 יוו טכארטאב עלא םיא ןבאה ׳ןענעוואד ןיירא לוש

 .טלעוו רעדנא ןא ןופ דיי א

 *שרע רעד ןופ םערוטש רעד ןעמוקעג זיא טא ןוא
 ־ראפ 1920 ראי ןיא ךימ טאה ןוא המחלמ־טלעוו רעט
 םייה ןיימ ןראוועג זיא םאוו ,קסנאלפ ןייק ןגארט
 יוזא ךימ ךיא באה טייצ רעד ראפ .ראי 17 עצנאג
 ןשידיי־שיליופ םעד טימ טבעוועגבייא ןוא טבעלעגבייא
 רעשיליופ א יוו שממ ריז טכארטאב ךיא זא ,ןבעל

 .דיי
 עגנאל יד רעטנוא זא ןענופעגסיוא לענש באה ךיא
 ׳רעצרעה עשידיי עמעראוו ןגאלש ערעייז םישובלמ
 עראלק ייז ןבאה ךעלעטיה עניילק יד רעטנוא זא ןוא

 .תוחומ

 טקאטנאק ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב ראי 17 יד ראפ
 םעד ףיוא ןוא ,קסנאלפ ןופ ןשטנעמ ענעדישראפ טימ
 .טעבראעגנעמאזוצ ייז טימ דיא באה טיבעג־ךונח
 עלא יד ןענעכערוצסיוא ךעלגעמ טשינ טציא זיא םע
 ןעמוקעגסיוא רימ זיא םע עכלעוו טימ ןענאזרעפ
 ־םיוא ןריבורפ ליוו דיא רעבא ,ןטעברא וצ ןעמאזוצ
 ברע ,בא ןיא קידנעמוק .ייז ןופ עקינייא וענעכער
 ןעוועג דאנ זיא ,קסנאלפ ןייק עשראוו ןופ באב העשת
 ,רעטעפש טייצ א טימ ,שודקה ןאזלעכימ לאקזחי ׳ר בר

 םיגבר־טפיוה יד ןופ רענייא ןראוועג זיא רע ןעוו
 לארשי ׳ר בר םלא ןעמוקעגנא זיא ,עשראוו ןיא
 .עינרעבוג רענילבול ץיוועיאר ןופ שודקה ןייטשנראב

 רעטשרע רעד ,טנעקעג טוג םינבר עדייב באה דיא
 עשיליופ יד ןעמוקאב וצ ןפלאהעג ליפ רימ טאה
 ןעמוקעגראפ הנותח ןיימ זיא ךיוא ןוא ,טפאשרעגריב
 .סאג עקסנאפ ףיוא עשראוו ןיא ,זיוה ןיא םיא ייב

 ־אקער ,די־בתכ ןייז ךאנ רימ ייב ךיז טניפעג םע
 טאטופעד־םייס םענעזעוועג םוצ דימ קידנרידנעמ
 קיפליהאב רימ לאז רע ,ל״ז ןיורבשריק והילא ׳ר

 .טפאשרעגריב עשיליופ יד ןעמוקאב וצ ןייז

 טפאשטנאקאב ןיימ זיא ןייטשנראב ברה טימ
 רענייז תיב־ןב א ןעוועג ןיב ךיא .ערעגנע ןא ןעוועג
 טאהעג ןבאה רימ .עקירעמא ןייק ןראפפא ןיימ זיב
 רענייא ןעוועג זיא ברה רעד לייוו סמאזניימעג ךסא
 ־גאלפ רעד ןופ רעטעבראטימ עקיטכיט־טפיוה יד ןופ
 ןעוועג ןיב דיא ווו ,"םידלי ךונח" ,הרות־דימלת רעקס
 ןיא ןיוש קידנעייז ,באה ךיא .ראי 17 עצנאג רערעל
 רעוועשראוו ןופ ווירב א םיא ןופ ועמוקאב ,עקירעמא

 .אטעג

 ךונח" ןיא טעברא ןיימ ןגעוו אד ביירש׳כ זא ןוא
 וענאמרעד טשינ ןוא ןייגייבראפ טשינ ךיא ןאק ,"םידלי
 ־ערפ ריא לכ־םדוק ,עיצוטיטסניא דעד ןופ רעוט עלא יד
 ךיוא יוו ,ד״יה ןאמבארג ןרהא ׳ה טסיטנעד םעד ,םעז
 ןוא ןאמרעקעב בקעי ׳ר ,ה״ע ןייטשלעקניפ לבייל
 ףסוי ׳ר ןורחא ןורחא ןוא ,יקסרימעשיוו לאירזע ׳ר
 ינוא רעד ןעוועג זיא םע סיורג יוו ןוא .ה״ע ואטאלפ
 ןיא ואטאלפ ףסוי ׳ר ווא ןענאמבארג ןופ דיישרוט
 ־רא ועמאזוצ ייז ןגעלפ ,ןעגנואיושנא־טלעוו ערעייז
 עשיטאטש ערעדנא ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא ןטעב
 הספ ברע ןעמוקנא טגעלפ םע ןעוו .סעיצוטיטסניא
 רעקראי־וינ יד ןופ עקיטפרעדאבטיונ יד ראפ ףליה
 םערדא ןפיוא ,טיילסדנאל רעקסנאלפ רעגאקיש ןוא
 ,ראטערקעס ןעוועג ןיב ךיא ווו ןאמבארג ןרהא ןופ

 ןופ גנוניימ רעד טימ ןענעכער דימת ךיז רע טגעלפ
 לאירזע ׳ר ןוא ןאמרעקעב בקעי ׳ר ,ואטאלפ ףסוי ׳ר
 ךאנ זא ןפערט לאמ ךס א טגעלפ םע .יקסרימעשיוו
 ןגעלפ ,ןראוועג טלייטעצ ןיוש זיא עציטש יד יוו םעד
 טאה טלאמעד — ףליה דאנ ,חספ ברע ןדיי ןעמוק
 ,ענעשעק ןייז ןופ טלעג ייז ראפ ןבעגעג רימ ןאמבארג

 רע זא ןאמרעקעב ׳ה םוצ ןבעגרעביא םע לאז ךיא
 .חספ ףיוא ןבעג ןדיי עמערא ענעי דיוא לאז

 םע יוזא ייו ןרעדנווואב לאמ עלא געלפ ךיא
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 ־געמ ייווצ עכלעזא ןטעברא טנאקעג שינאמראה ןבאה
 רעד ןוא ןאמבארג .א רעקנעדיירפ רעד יוו ןשט
 ׳ר טייקמורפ ןיא רעטיהעגפא ןוא רעמורפ קראטש
 טאה ןאמבארג רעקנעדיירפ רעד טא .ואטאלפ ףסוי
 .טאט א םנייז טימ טשאררעביא לאמ ןייא רימ

 רעמערא ןא טנרעלעג "םידלי ךונח" ןיא טאה םע
 ןעמוקעג זיא םע ןעוו .ןאמלגייב ןעמאנ ןטימ םותי
 ןאמבארג רימ טאה ,הווצמ רב ןייז ןופ טייצ יד
 ראפ טכאמ ,ךייא טעב ריא הנאפלעג עינאפ :טגאזעג
 א ןעוועג טלאוו רע יוו יוזא הווצמ רב א םותי םעד
 ,הרטפה יד םדא םיא טנרעל ,ןרעטלע עבייר ןופ זוז

 ...ןיליפת םיא ראפ ופיוק וצ טלעג ךייא טאנ ןוא

 ךונח" ןראפ טעברא עכעלטפאשטריוו ערעווש יד
 ׳ר ןוא ןאמרעקעב בקעי ׳ר ןאטעג ןבאה "םידלי
 ־ראפ קראטש יד.ןיא וליפא .יקסנימרעשיוו לאירזע

 ןעוו ,קיטיירפ ןוא קיטסניד יוו ,ערעייז געט ענעמונ
 ,געט־קראמ יד קסנאלפ ןיא ןעמוקראפ ןגעלפ םע

 זיא ץלא יצ ןעז "םידלי ךוניח" ןיא ןעמוקעג ייז ןענעז
 טימ ןגיוצאב רימ וצ ךיז ןבאה לעיצעפס .גנונעדרא ןיא
 ןייז ןוא ןאמרעקעב ׳ה טייקנבעגרעביא רעכעלרעטאפ
 ןענופעג באה ךיא זיוה םנעמעוו ןיא ה״ע הקבר יורפ
 ןיימ ןופ טייצ רעצנאג רעד ראפ םייה עטייווצ ןיימ
 ׳ןעמענ רימ ייב קידנלעוו טשינ ׳קסנאלפ ןיא ןעניווו

 .הריד רעד ראפ

 ענייש יד ןורכז ןפיוא ףיורא רימ טמיווש םע
 ןיורק השמ שרעה ׳רה ןייד רעקסנאלפ ןופ טלאטשעג
 םע .יבר רעשידגנתמ רענעפורעג יוזא רעד ,ה״ע
 קיד׳םיארונ םימי ןייז ןרעיוא יד ןיא דאנ רימ טגנילה
 ןופ גנוטיילגאב רעד רעטנוא ,דומע ןראפ ןענעוואד

 .ךעלקינייא ןוא ןיז ענייז

 םיליכשמ עטלא יד ןענאמרעד ךיוא אד ליוו ךיא
 ¬גיבא ׳ר ,דניירפ עטוג עניימ ןעוועג ןענעז עכלעוו

 רעסיורג רעד ,םהרבא ,ךוז רערעטלע ןייז ,ןידג רוד
 ׳ר ,קנאדעג־״יחרזמ" םעד ראפ רעפמעק ןוא יאנק
 ־גאלפ רעד ןוא אדאגישפ ,ןייטשלעקניפ ןמחנ םייח
 .ה״ע הפשאי ׳ה לארשיל תמיק ןרק ןופ השרומ רעקס

 יד םיא ייב ןסעזעג ןענעז אדאגישפ רבשי ןוא ךיא
 ־פיוא טשינ טאה רע ןוא ,ןבעל ןייז ןופ■ טכאנ עטצעל
 .לאעדיא ןשיטסינויצ םעד ןגעוו ןדער וצ טרעהעג

 ־עגנייא רימ ךיז טאה רעוט עשיטסינויצ עלא ןופ
 ־רעיווז ריאמ ׳ר ןופ ןאזרעפ יד ןורכז ןיימ ןיא טצירק
 זיא לארשי ץרא וצ טפאשביל סגעמעוו ,ה״ע אלדאשט
 טעב־טיוט ןייז ףיוא ןיוש קידגגיל .סיורג ןעוועג
 הרש רעטכאט ןייז ןופ טגנאלראפ סיואכרוד רע טאה
 טייצ רעצרוק א ןיא .י״א וייק ןייז הלוע לאז יז זא

 .ןראוועג רטפנ רע זיא ןראפפא ריא דאנ

 א ןופ טלאטשעג יד ןענאמרעד ףוס םוצ ליוו ךיא
 טוג באה ךיא עכלעוו ,טלעוו רעשידיסח רעקסנאלפ
 רעווש רעד ,סובמערד הימחנ ׳ר לשמל יוו ,טנעקעג
 דוד ׳ר ׳לירב לאקזחי ׳ר ןראקרעקוצ עלאז ׳ר ןופ
 ׳ר ,אריפאש הישאי ׳ר ,רעקצעמ דוד 'ר ,ןאמסאק
 ,עילימאפ ןייז ןוא ןראקרעקוצ עלאז ׳ר ,ב״וש לאקזחי

 זיא רעכלעוו ה״ע הישאי ׳ר ברה ןוז רערעטלע ןייז
 ־ראוו ןיא ןעמוקעגמוא עילימאפ ןייז טימ ןעמאזוצ

 .אטעג רעוועש

 א ןופ ןאזרעפ יד ןענאמרעד ףוס םוצ ליוו ךיא
 א .ה״ע ןאמניילק לאוי־ןמלז ׳ר :דיי־ךמע ןטושפ
 רעלקעמדדאובת א ןעוועג טשרמולכ ,ןאמערא ןא דיי
 ,קראמ ורעביא ןייגמורא געט־קראמ עלא רע טגעלפ

 א ןעמענ ןענאק לאז רע ןכלעוו ייב ודיי א ןכוז
 עקידנעייגכרוד יד ראפ הדועס תבש א ןבאמ וצ הבדנ
 עניימ טימ םעומש א ויא לאמא באה ךיא .טייל־עמערא
 רעקצעמ ריאמ ,(ינגד) ןראקרעקוצ םהרבא ׳ר ,םירבח
 ריא :טקירדעגסיוא ךיז ,ד״יה אנהכ לשרעה ןוא
 ־אפש ןסאג רעקסנאלפ יד רעביא זא טשינראג טסייוו
 ןמלז ועמאנ ןרעטנוא קינוואוו־דמל א םורא טריצ
 טאה םעד ףיוא .ם׳הרש בייל ׳ר ןופ שרוי א ,לאוי
 ,דנאפלעג ׳טסייוו וד :טרעפטנעעג ןראקרעקוצ רימ

 ־טאטש א ראג זיא רענייד קינוואוו־דמל רעד טא זא
 קידנרעה וראוועג טניוטשרעד ץנאג ןיב ךיא ...רוסמ
 ךיא .קיאור יוזא רעטרעוו יד סיורא טדער רע יוו
 ןגעלפ ךעלטעטש עשידיי ליפ ןיא זא ,טסווועג באה
 ־םיבנג א ןופ "םייבר" ןוא םירסומ־טאטש ןייז עקאט
 ךיז ייז ןגעלפ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,עדנאב
 ךיא .ןדיי עמורפ עטשרמולכ ראפ ןלעטשסיורא ךיוא
 רעד טא זא ,טשינ ביולג׳כ זא ,טגאזעג םיא באה
 .רוסמ א ןייז לאז לאוי־ןמלז ׳ר רעמורפ דעליטש

 רעד זא ,טגאזעג ןראקרעקוצ רימ טאה םעד ףיוא
 :ןדיי רעקסנאלפ עלא ט׳רסמ לאוי־ןמלז רעמורפ

 הבישי א ןופ חלושמ א קסנאלפ ץיק טמוק םע ןעוו
 ייז ןוא ,דיי־שדוק־ילכ רעדנא ןא ןוא דיגמ א רעדא
 ,ןיידא ןלאז ייז רעזייה עכלעוו ןיא טשינ ןסייוו
 לאוי־ןמלז ׳ר רעד טא טמענ ,הבדנ ענייש א ןטעב
 ־נא ,טאטש םעד רעביא םיא טריפ ןוא ןדיי םעד
 זיא ,ונ .הקדצ לעב א דיי א טניווו םע ווו קידנזייוו
 ־נאנאפ ךיז טאה רע ןוא ...ןוא ירוסמ א טשינ רע
 ןופ טכאלעצ ךיז באה ךיא ךיוא ןוא .טכאלעגרעד
 םייהא קידנעמוק ןוא ,םענייז ץיוו םענעגנולעג םעד
 ־רעביא ייז ךיא באה ,ןאמרעקעב עילימאפ רעד וצ
 טאה םענאמרעקעב יד ןופ ץיוו םעד טא טלייצרעד
 זא ,טאטש דעד רעביא טיירפשעצ ץיוו רעד ךיז
 ־ןמלז ׳ר טכאמעג טאה (ןראקרעקוצ טשינ) דנאפלעג
 ׳ר וצ ןעגנאגרעד זיא םאד ..."רוסמ א" ראפ ן׳לאוי
 ןפארטעג רימ רע טאה לאמנייא .ןיילא ןלאוי ןמלז
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 רימ טסאה קאווטיל וד" :טגאזעג ןוא סאג ןיא
 זא ןפארטש טאג ריד לאז ,רוסמ א ראפ טכאמעג

 "."ךיא יוו "רוסמ" א לאמא ןרעוו דיוא טסלאז
 ןראי טימ עקאט זיא ענייז "הללק" יד טא ןוא
 ןייק ןעמוקעג ןיב דיא ןעוו ,ןראוועג םיוקמ רעטעפש
 ,המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד דאנ דלאב ,עקירעמא

 ,הטילפה תיראש יד ןופ ווירב ןעמוק ןביוהעגנא ןבאה

 א ןיא .החפשמ רעייז עקירעמא ויא ןעניפעגוצסיוא
 ןסנאנא ךרוד ,ןעגנולעג עקאט רימ זיא ןלאפ ךס
 ןוא אידאר ךרוד ,עסערפ רעשידיי רעגיה רעד ןיא
 ־אפ טרעדנוה א ייב ןקינייאראפ וצ ,ןגעוו ערעדנא
 יד ןראוועג םיוקמ עקאט זיא סורא יוזא .םעילימ
 ־דמל רעקסנאלפ םענעדיישאב ןליטש םעד ןופ "הללק"

 .ןאמניילק לאוי ןמלז ׳ר קינוואוו

 !רזנחלמימלעת רעטשרט רעד ךאנ קסנאלפ ןיא טעדנירגעג .ךיק־סקלאפ רעשידיי רעד ןופ טעטימאק



 רעקינרעשט .א

 קסנאלפ ןיא טפאשרעטעברא עשידיי יד

 עמולב — יורפ־רענעבראטשראפ־ירפ ןיימ ןופ קנעדנא םוצ

 תונורכז לטניב א

 *מייה רעטלא רעזדנוא ןגעוו טכארט דיא ןעוו

 ןעניז ןפיוא רימ טמוק ,ןבעל רעזדנוא ןגעוו ,טאטש
 םאוו ,ינאלמ ןוא חרז ןעמאנ ןטימ גנולייצרעד א
 ־לייא ןא דיי א זיא ,חרז .טנעיילעג לאמא באה ךיא
 ןיא טנאפשעגנייא זיא ינאלוב דרעפ ןייז ,רעשטעווק
 טימ ,זיירק ןיא רעהפיוא ןא דיז טיירד ןוא ץאלק א

 .םעטיר ןקיבלעז ןוא ןייא

 טריזילאבמיס קידנעטש רימ טאה גנולייצרעד יד
 טימ .ןליופ תולג זקילאמא ןיא ןבעל שידיי רעזדנוא
 :רימ ךיז טנאמרעד םע .טייקיזאלטכיזסיוא רעזדנוא

 המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ דאנ ןעוועג זיא סע
 ןוא החנמ ןשיווצ .שרדמה תיב וטשרעטנוא ןיא ןוא
 לארשי ץרא ןופ דיי רעשידרפס א טאה ,בירעמ
 ןוא שיערבעה ויא ךיז טייטשראפ ,השרד א ןטלאהעג
 ךיא רעבא .תירבע ןענאטשראפ טאה דעוו ןטלעז
 ןבאה ץרא־ךרד ןסיורג א ראפ םאוו טימ טוג קנעדעג

 .טקוקעג םיא ףיוא עלא

♦ 

 דיז טאה קסנאלפ ןיא גנורעקלעפאב עשידיי יד
 ־גייא םעד ןפאשעג ןוא טאטש וטימ ןיא טרירטעצנאק
 םוצ רענייא טעילוטעג דיז ןטלאוו ןדיי יוו קורד
 ןראוועג רערעטיש זיא קראמ ןופ רעטייוו סאוו .ןטייווצ
 ןעזעגסיוא םע טאה יוזא .גנורעקלעפאב עשידיי יד
 דיז ןבאה סאוו ,ןסאג־טפיוה ריפ ערעזדנוא עלא ןיא
 ־לופ ,קראמ ןקיטנאק־ריפ םעד ןופ טגייווצעגסיורא
 רעוועשראוו ןוא ,רעוואנאכעשט ,רעקצאלפ ,רעקסוט
 טלאוועג ןרעג טשינ ןדיי ןבאה טאטש רעד ץוחמ .םאג
 ריוא טניווועג ןבאה םאג רעוואנאכעשט ןיא .ןעניווו
 עשידיי עכעלטע ,טאטש רעד רעסיוא קירב טייז רענעי
 ןעוועג ךיוא זיא גנוקיטפעשאב רעייז סאוו תוחפשמ
 החפשמ יד .ןדיי רעקסנאלפ יד ןופ יוו ערעדנא ןא

 יד ,טייברא־דרע טימ ןעמונראפ ךיז טאה טסארפ
 ןופ רעמענרעטנוא ןעוועג ןענייז ןאמסארג תוחפשמ
 לאומש .ןטעברא עכעלטנפע ערעדנא ןוא ןעייסאש ןעיוב
 ןוא רעדלעפ עדנערא ןיא ןעמענ טגעלפ םאוו ,עילעג
 טאטש ןיא גראוונירג םאד ןעגנערב ןוא רענטרעג
 ןיוש "קעניר ינאלעשז" ןכאנ .קראמ ןפיוא ןיירא
 עטאגאב ,ןדיי 2 טניווועג ןבאה ׳טאטש רעד רעסיוא
 ־טריוו ענעגייא ןא טאהעג ןבאה עכלעוו ,עדאגישפ ןוא
 קנעדעג ,ףיורא ,םאג רעקצאלפ ןיא .רעדעס טימ טפאש
 ־ראפ דיז טאה סאוו שטיוואכאנאכ החפשמ יד ךיא
 טנעמעצ ןופ ןרער עסיורג ןטעבראסיוא טימ ןעמונ
 גנורעקלעפאב עשידיי עקירעביא יד .תובצמ ךיוא ןוא
 ,יירעטסוש ,יירעדיינש טימ טקיטפעשאב ךיז טאה
 רעייז ןוא רעלקעמ ,םירחוס־האובת ,יירעכאמ־לטיה
 ןוא קיטסניד ,ךאוו ויא לאמ ייווצ .ךעלבלעוועג לופ
 ךיז ןגעלפ ןאד ווא געט־קראמ ןייז ןגעלפ קיטיירפ
 ןפיוקראפ ידכ הביבס רעד ןופ םירעיופ יד ןעמוקפיונוצ
 ןזעוועג ןענעז ןעייר עכעלטע עטשרע יד .תורוחס ערעייז
 טימ רעדיינש עשידיי ךאנרעד ,רעטסוש עכעלטסירק
 א ןעוועג זיא קייטפא רעד וצ רעטנעאנ ,רעכאמ־לטיה
 ךאנ ןעוועג .רעלדנעה־גראוונירג ןוא רעשיפ עשידיי עייר
 רעקסוטלופ רעד ףיוא קראמ רעיינ רעד :קרעמ עכעלטע
 זיא קינייוועניא סאוו ,לדנעטרעג םעניילק םעד םורא סאג
 אד .עיראמ רעקילייה רעד ןופ דליב סאד ןענאטשעג
 .ףיוקראפ־רעטופ ןוא דעייא ׳תופוע רעד ןייז טגעלפ

 ,טאטש רעד רעסיוא ןיוש ,רעקסוטלופ רעד ןיא רעכעה

 רעד ןעוועג זיא גראב סעקסוואלאוואק ןגעקטנא
 עפאש רעד םודא םאג רעקצאלפ ןיא .קראמ־תומהב
 .קראמ־האובת רעד ןעוועג זיא רעשעלרעייפ יד ןופ

 ןעוועג זיא תוסנרפ עשידיי יד ןופ לייט רעטסערג רעד
 ןעמ טגעלפ םעד דעסיוא .געט־קראמ יד טימי ןדנובעג
 ־תונכש ערעזדנוא ןופ געט־קרעמ יד ףיוא ןראפ דיוא

 .ךעלטעטש עקיד
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 םע רעדייא ,המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ
 ןדנובראפ טאה סאוו ,ןאב יד ןראוועג טיובעגסיוא זיא
 ,טעטש עקידתונכש ערעזדנוא ןוא עשראוו טימ קסנאלפ
 ־אד יד עדאמ רעד ויא ןעוועג קראטש זדנוא ייב זיא
 עשידיי .רענעגעוו עטקעדעג ןוא סובינמא רעד ,עקשזאר
 ראוודאוואג ןייק ׳ואב רעד וצ ןראפ ןגעלפ תולגע־ילעב
 תורבח ייווצ ןענאטשטנא ןענעז םע .עשראוו ןייק ןוא
 ןענעז זע .ץנערוקנאק א ךיז ןשיווצ טריפעג ןבאה םאוו
 טאה ןעמ ,ןגעלשעג ןכארבעגסיוא ןדאב םעד ףיוא
 השמ טריפעגנא טאה הרבח ןייא טימ .דרעפ טמסעג
 עדייב .דראבלעג לאירתכ —עטייווצ יד ןוא רעציפ
 ןראפ םאד .רעפלעה ןוא םיפתוש ערעייז טאהעג ןבאה
 שינעמוקפא דעווש א ןעוועג זיא עשראוו זיב ןיילא
 תוישעמ ךס א .תושפנ תונכס טימ ןדנובראפ וו"
 ־עביור ,ןלאפרעביא ןגעוו ןלייצרעדנא ךיז ןעמ טגעלפ
 טריפעג טאה עשראוו ןייק געוו רעד .ןדראמ ןוא ןעייר
 א לאמא ןעוועג זיא סאוו ,דלאוו רענאלבאי ןברוד
 דלאוו םעד ןיא לאפרעביא אזא תעב .טרא קידנכוסמ
 יקסראצלאמ דיי א ןראוועג ןכאטשרעד טיוט םוצ זיא
 םעניילק םעד ןבעל סאג־לוש ויא טניווועג טאה םאוו
 תוסנרפ יד ןענעז ןאב רעד ןופ ןעמוקפיוא ןטימ .לקירב

 .ןדנווושראפ ךעלעמאפ
 סאג עטסשידיי ןוא עטסטרעקלעפאב־טכידעג יד
 ךאנ טאהעג טאה יז .רעוועשראוו יד ןעוועג זיא
 .קעניר ינאלעשז ןוא םאג־לוש יד ,ןעמענ ערעדנא

 ־יילק עכעלטע ןטינשעגניירא ךיז ןבאה סאג רעד ןיא
 טכידעג טקאפעגנא ,לסעג־עשזאק םאד .ךעלסעג ענ
 טניריבאל א טימ תוברוח עבלאה ,ךעלזייה עניילק טימ
 ןבאה םאוו ,ןעמענ ןא "סעקנאשטש" ןוא ףייה עמורק ןופ
 ךיז ןוא ןרעדנא ןיא םנייא טרעטנאלפעגניירא דיז
 ־גגעקטנא .רעטסיולק ןופ דלעפ םוצ זיב ןגיוצעג
 יד ןופ םאג יד ןעוועג זיא לסעג־עשזאק רעד רעביא
 ןטימ לוש ענייש עסיורג יד םטכער .םישרדמ־יתב
 ןופ לוש יד .םאג רעוועשראוו ןופ גנאגנייא־טפיוה
 עכעלטע טימ דיוה סיורג רעייז ןעוועג זיא קינייוועניא
 ןעוועג טקעדאב ןענעז טיפוס ןטימ טנעוו יד .ךעלפערט
 עכיוה ייווצ טימ שדוק ןורא רעסיורג א .ןלעמעג טימ
 רעסיורג א ןעוועג זיא שדוק ןורא ובעל .גנעגפיורא
 א לוש רעד ןטימניא ןוא ,הליפת־לעב ןראפ דומע
 ןטייז יד ןיא .גנעגפיורא ייווצ טימ ריוא רעמעלאב
 ןיא קנעב טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז טנעוו יד ייב
 ראפ ןכאמ וצ םעווקאב סרעדנעטש ןופ םעראפ רעד
 ןיא ץוח א .םירודיס יד ןגיילוצקעווא רענעוואד יד
 םיוק אד ךיז טגעלפ םיבוט־םימי יד ןיא ןוא םיתבש יד
 רעקסנאלפ ןגעלפ ןגעווטסעדנופ ,ןינמ א ןביילקפיונוצ

 ןופ זא ולייצרעד ןוא לוש רעייז טימ ןסיורג ךיז ןדיי
 .ןקוקנא יז ןעמ טמוק םיקחרמ

 לסעג טייז רעטייווצ רעד ףיוא לוש רעד ןגעקטנא

 .שרדמה תיב "עטשרעדאפ" עטלא םאד ןעוועג זיא

 ןעמ זא ירפ ץנאג .ןעוועג קידנעטש אד זיא "ןינמ" א
 טלאוועג ראנ ןוא טעברא רעד וצ ולייא ךיז טגעלפ
 ןעגנאגעג ןעמ זיא ,רובצב שידק א ןפאכניירא ריז
 םידמלמ ןציז ןגעלפ אד .שרדמה תיב ןטשרעדאפ ןיא
 טפא ץנאג ןעמ טגעלפ אד ,רעדניק טימ ןענרעל ןוא
 ןעוועג זיא לסעג ןיא רעטייוו לסיבא .םיליהת ןגאז
 טנוואדעג טאה אד .שרדמה תיב עטשרעטנוא םאד
 ־טאטש עכעלטע ,השמ שרעה ׳ר ןייד רעד ,בר רעד
 ןענאד ןופ .ןענרעל ןוא ןציז ןעמ טגעלפ אד ,םרעזאד
 אד לייוו ,תונורכז לסיבא ןבילבראפ רימ ייב ןענעז
 המחלמ יד קנעדעג דיא •וראי עלא טנוואדעג ריא באה
 םהרבא רעזאד ןגעק טריפעג טאה עטאט ןיימ םאוו
 ןעוו ריטפמ ןגירק טפראדעג באה דיא תעב ,ןאמפאלק
 ,המלש ןוז סנאמפאלק .ראי 13 ןראוועג טלא ןיב דיא

 תבש םעד .רימ ןופ רעגניי ראוי וייא טימ ןעוועג זיא
 ׳ר טאה "ריטפמ" ןגירק טפראדעג באה דיא וערי
 בילוצ ריז ראפ טרעדאפעג םיא ןאמפאלק םהרבא
 םעד .ןעמוקאב םיא טאה רע זא ,ראלק ,טייצראי א
 ריטפמ םעד טרעדאפעג רעדיוו רע טאה תבש ןרעדנא
 זיא סאוו ,עטאט ןיימ ןיוש טאה אד .ןוז ןייז ראפ
 טלאוועג טשינ ,שרדמה־תיב ןיא ארוק־לעב ןעוועג
 א ריוא טקנעדעג דיא •דובכ ןיימ בילוצ ןייז רתוומ
 "הכיא" טנעיילעג טאה עטאט רעד תעב ,באב העשת

 רעקנעשנווייה עישרעה — ןהכ לשרעה ןיירא זיא
 טכאמעג ןוא ,רחסמ ןייז בילוצ ,ןפור םיא ןעמ טגעלפ
 "הכיא" ןענעייל וצ םשה־לולח א זיא םע זא ,דלאוועג א

 .קאר ןצרוק א ןיא
 זיא לסעג ףוס םייב דלאב ןיוש ,ףיורא רעכעה
 עשטיא ןופ ןעמאנ ןפיוא ,שרדמה תיב עיינ סאד ןזעוועג
 ןייז ראפ טיובעגפיוא שרדמ תיב םאד טאה םאוו ןהכ
 .ןטסינויצ יד ןופ גנוטסעפ יד ןעוועג זיא אד .טלעג
 אד ןגעלפ סעדער ןוא ןעגנולמאזראפ עשיטסינויצ
 םעד ןיא ,לרעמיצ ןיילק א ןיא .ןעמוקראפ רעלוגער
 רעד ןופ טרא ץיז םאד ןעוועג זיא ,שרדמה תיב
 ־יתב יד ןופ םטכער .גנוטלאווראפ־הליהק רעקסנאלפ
 ןייא ןופ ,ןעוועג זיא ,ץאלפ ןסיורג ןפיוא ,םישרדמ
 ןטימ שדקה רעד — רעביא ןגעקטנא ,הווקמ יד טייז
 רעקידייל א ןעוועג ךיוא זיא אד .זיוהטכעש־תופוע
 ץאלפ םעד ףיוא ןעמ טאה רעטעפש טשרע .ץאלפ
 ןוא רעטערב ןופ סעדאלקס עסיורג טלעטשעגפיוא

 •ץליהעג

 ןבאה טניווועג ןבאה ןדיי ווו ןסאג עקירעביא יד
 ,םגה ,רענעש ןוא רעכעלגעמראפ לסיבא ןעזעגסיוא

 ־רעסאוו .טלעפעג טשינ אד ךייא טאה טייקמערא
 ראנ ,טאטש ןיא זדנוא ייב ןעוועג טשינ זיא גנוטייל
 ןטימ ץא ןעוועג ןענעז םאוו רעמענורב עכעלטע
 ווו ,םעפמאפ עלעיצעפס טימ טנדראעגנייא ,קראמ
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 רעמע ןיא ןליפוצנא "טמעראוורעד" טוג ךיז טאה ןעמ
 טאוו ןדיי עכעלטע זדנוא ייב ןעוועג .רעסאוו טימ
 ןיא ןראוועג רעלופאפ ןוא טנכייצעגסיוא ויז ןבאה
 ןיא דעוו .יירעגערט־רעסאוו רעייז קנאדא טאטש
 םעד קיזייא םהרבא טנעקעג טשינ טאה קסנאלפ
 ןיא רעכיז יוזא ןעוועג זיא רע ז רעגערט־רעסאוו
 ןזאל םיא לאז ןעמ ןיעוו זא ,ןשינעטנעק־ךאפ ענייז
 ייווצ יד טא טימ רע ןעק — ןגאז רע טגעלפ —
 .רעסאוו טימ לוש עסיורג עצנאג יד וסיגנא רעמע

 סאוו ,רעגערט־רעסאוו רעד ףלאוו ןעוועג זיא םע
 הסנרפ א ךאנ ןגארט־רעסאוו ןרעסיוא טאהעג טאה
 רע .רעטשרע רעד וצ טשינ ללכב ךיז טסאפ סאוו
 עשידיי טיירפשראפ ,ראקעטאילביב א ןעוועג זיא
 ייב רע טאה ןרמש .ןענאמאר רקיע רעד ,רעכיב
 רע טגעלפ ךעלכיב יד .טכאמעג רעלופאפ זדנוא
 ףיוא ןגארט טגעלפ רע .ןענעיילרעביא םוצ ןבעג
 רעגייז רענעדלאג רעד ןוא רעמע עלופ יד סעדנאס יד
 ־ארדעגפא ןייז טניישאב ןבאה טייק רעסיורג רעד טימ
 ־אטאק ףיוא םיא טגעלפ ןעמ זא .טסעוו עטעוועל
 טגעלפ — ״1 זיא טעפש יוו ףלאוו ׳ר״ ןגערפ ,םעוו
 ךיז ןופ ןעמענפארא ןלעטשפא קידלודעג ךיז רע
 םעד ענעשעק־לטסעוו ןופ ןעמענסיורא ,סעלביק יד

 .זיא םע טעפש יוו ןגאז ןוא רעגייז םעבעדלאג

* 

 רעד ראפ ןופ ךאנ זדנוא ייב קגעדעג ךיא
 /׳םילוח רוקיב" הרבח יד המחלמ־טלעוו רעטשרע

 רענייא ,רעלאיב ךונח ׳ר ןעוועג זיא םעזערפ סנעמעוו
 רימ .טאטש ןיא םיתב־ילעב עטסנעעזעגנא יד ןופ
 ןיא ןראוועג טצירקעגנייא םילוח־רוקיב רעד זיא
 רעטעפ רעד ןוא עטאט ןיימ זיא אד לייוו ׳ןורכז
 ןענופעג ויז טאה ,םילוח־רוקיב .וויטקא רעייז ועוועג
 קינדארגא היבוט ןופ זיוה ןיא סאג רעוואנאכעשט ןיא
 םעד קנאדא טאטש ויא רעלופאפ רעייז ןעוועג ןוא
 ןפלאהעג ןבאה ייז .םירבח עריא ןופ טייקנבעגעגרעביא
 ןגראבסיורא ךרוד עקנארק יד וכעלגעמ םעלא טימ
 ךרוד ׳ןטפעצער טימ ,ראטקאד א טימ ,םירישכמ־לייה
 ןעמ טגעלפ עקנארק דעווש וצ .עקנארק ייב ןקיטכענ
 םילוח־רוקיב ןופ זיוה ןיא .ןעייווצ ןיא ןקיטכענ ןייג
 םע .בוט־םוי ווא תבש ןענוואד ךיוא ןעמ טגעלפ
 ־ראפי גאטימ ךאנ תבש ןדעי ןעמוקראפ ךיוא ןגעלפ
 טאה םיתבש עכעלטע זא קנעדעג ךיא .ןעגנוזעל
 ־רעקוצ עלאז עטכישעג רעשידיי ןגעוו טדערעג טראד
 רעד ויז טאה ןטלאהעגסיוא .ןוז רעטסטלע םנראק
 לאצפא־דילגטימ■ ןקידנעטש םעד ןופ םילוח־רוקיב
 ןגעלפ םאוו ,ןעגוואד םייב םירדנ ןוא םירבח יד ןופ
 .םישרדמ־יתב ערעדנא עלא ןיא ןרעוו טכאמעג ךיוא

 ־ראפ ןעוועג זיא טאטש ןייא זדנוא ייב ךונח רעד
 ןבאה ייז ,עכעלגעמראפ יד ןופ טדערעגפא .טזאלראוו
 ־קעווא רעדא ויירא בוטש ןיא רערעל ןעמונעג
 ןיא ןעוועג .עשראוו ןיא ןענרעל רעדניק יד טקישעג
 ןעמ ווו הרות־דומלת א ןוא םירדח עטאווירפ טאטע
 ןעוועג .ןענוואד ןוא שמוח לסיב א טנרעלעג טאה
 .לארטנאק זיא םע רעכלעוו ןא ןלוש עטאווירפ ךיוא

 א ןעוועג זיא המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ראפ
 .רערעל רעד זא ,ךיז טכאד רימ — לוש עשיטאטש

 ןעוועג רעבא זיא לוש יד — לעקנערפ ןסייהעג טאה
 ןיא ,עיזנאווניא רעשטייד רעד ךאנ .שיראטאקיפיסור
 יד .טריזינאמרעג ןראוועג לוש עבלעז יד זיא ,1916
 ןטסדנימ םעד ןא ןעמוקעגראפ ןענייז ןעגנורעדנע עלא
 וצרעד ןרעטלע יד ןופ ןליוו םעד טימ ויז ןענעכער
 .שיראטאגילבא ןעוועג טשינ ןענרעל םאד ךיוא זיא

 טאטש ןיא טריטסיזקע ריוא טאה טייצ רענעי ןיא
 ר״ד ןופ טריפעגנא לוש עטאווירפ עשיערבעה א
 ־ךוניח רעד ןיראוועג ןפאשעג זיא רעטעפש .סעדניה
 ־ןרעל ןיא ןעמונעגניירא ןיוש טאה םאוו םידלי
 טאה לוש יד .םידומיל עכעלטלעוו ךיוא םארגארפ
 ־יצנאווצ יד ןטימ ןייא .טייצ ערעגנעל א טריטסיזקע
 יד ,ןראוועג טעדנירגעג זדנוא ייב זיא ןראי רעק
 ןיטימ "רעטייברא ראפ ןסרוק־טנווא" טפאשלעזעג
 ןוא רעטעברא ןשידיי םעד ןענרעל וצ ליצ־טפיוה
 ןגעלפ םידומיל יד .ןביירש ןוא ןענעייל לגניי־ןרעל
 א טאה ןעמ .טעברא־גאט ןבאנ ,טנווא ןיא ןעמוקראפ
 וענעכער טנרעלעג שידיי ןביירש ןוא ןענעייל ץוח
 ןעוועג ןענייז וטייקכעלגעמ יד .טפאשנסיוו־רוטאנ ןוא
 ןראי רעקיסיירד יד ויא טשרע .עטצענערגאב רעייז
 עקניל ןופ .גנוגנערטשנא עטסנרע ןא טכאמעג טרעוו
 רעטשרע םלא לוש עשידיי א ןעיוב וצ ןויצ־ילעופ
 זיא םע .םייהירעדניק א טלעטשעגפיוא טרעוו טירש
 לוש־תוברת עטוג רעייז א ןעוועג טסלאמעד ןיוש

 .ןידנאטשנגעק עלא ראפ שיערבעה דומיל ןטימ

 טאה קנעדעג ךיא םאוו קעטאילביב עטשרע יד
 ־לופ ףיוא ןענופעג ךיז טאה ןוא "רואה" ןסייהעג
 ןגעקטנא ,גינעפרעבליז ןופ זיוה ןיא םאג רעקסוט
 ־יב עשיערבעה ןעוועג ךיוא וענעז ןטראד .םעקטאי יד
 ,רעכיב ןשיוט רימ טגעלפ םאוו ןיראקעטאילביב יד .רעכ

 רעטעפש .לארשי ןיא טנייה — ןהכ ןיליירפ ,ךיא קנעדעג
 ־אכעשט ןיא ןבילקעגרעביא קעטאילביב יד ויז טאה
 ןפיוא ,םיובנירג םהרבא ןופ זיוה ןיא םאג רעוואנ
 ףיוא ןעמאנ םעד טרעדנעעג ןוא קאטש ןטשרע

 ."תוברת,,

 קעטאילביב א טייצ עצרוק א ריוא ןעוועג זיא םע
 ,שטיפפעלק לוולעוו ןופ ףיוה ןפיוא "ןויצ ינב" יד ייב
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 עיצאזינאגרא רעד ןיא לייט־רעטעברא רעד זא
 ־וצ רעכיב יד ,ייז ןבאה טייהרעמ■ א ןעמוקאב טאה
 קעטאילביב עשידיי עבעגייא וא ןפאשעג ןוא ןעמונעג
 ןיא "ץיוועקוב" ןפיוא ,"םייה־רעטעברא" רעד ןיא
 "םייה־רעטייברא" יד ןסילש ןכאנ .רעכאמוש ןופ זיוה.

 רעד ןופ טנעה יד ןיא רעבירא קעטאילביב יד זיא
 וראי עכעלטע טימ ןוא ׳ךסרוק־טנווא" טפאשלעזעג
 -עברא עשידיי ראפ גנולמאז־רעכיב א תעב ,רעטעפש

 יד ןופ לייט רעסיורג א טרעוו לארשי־ץרא ןיא רעט
 .ןיירא דנאל ןיא טקישעגרעביא רעביב

 ןופ רעטעמאליק יירד ,געוו רעקצאלפ ןפיוא
 ־ראפ ןיהווו ׳ןימארעש דלאוו רעד ןעוועג זיא טאטש
 ןפיוא .עשטאד ףיוא ןראפ ןגעלפ תוחפשמ עכעלגעמ
 זיא טאטש ןופ טייוו טשינ ריוא ,געוו רעקסוטלופ
 ,געוו רענישטאכאס ןפיוא ,אנילדיש דלאוו רעד ןעוועג
 יד ןענייז ןורכז ןיימ ןיא .אנטנעיוושאפ ףראד סאד
 *ביוו רעייז ןיא טצירקעגנייא רעטרע עקיטבערפ עלא
 יד ,סייוו זיא סורא םלא ןעוו ןעזסיוא ןקידרעט
 טעפירקס יינש רענעריורפעג רעד ,טייבשראפ רעמייב

 .סיפ יד רעטנוא

* 

 .המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןכאנ
 ןראוועג טאטש ןיא ןבעל סאד זיא ,1914 רעמוז ןיא
 ןוא ןעמוק רדסכ וגעלפ סע .ךעלגערטרעדמוא שממ
 םאד ןעמ טגעלפ לאמ סעדעי ןוא רעטילימ שיסור ןייג
 טשינ .ןעגנוניווו עטאווירפ ןיא ןריטראווקנייא רעטילימ
 .רענלעז עשיסור ןא בוטש ןייא ןייק טעמכ ןעוועג

 םאג ןיא ןייגסיורא ןבאה ארומ ןדיי ןגעלפ טכאנייב
 ,טעברא ףיוא ןפאב ןעמ טגעלפ גאטייב ךיוא ןוא

 טכאד רימ .טאטש ןופ טייוו םעפאקא ןבארג ןיקיש
 עשיסור סאד .1915 םירופ ןיא ועוועג זיא םע זא ךיז
 םאד ןסאלשעגפא וענוואד ןטימ■ ןיא טאה רעטילימ
 ־קעווא ןוא שרדמה־תיב עטשרעדאפ ןוא עטשרעטנוא
 .סעפאקא ןבארג געט עכעלטע ףיוא ןדיי עלא טקישעג
 א ןוא טאטש ןיא קינאפ א ןפורעגסיורא טאה סאד
 ןעמ ןיהווו ןעגנאגרעד זיא םע זיב ,גראז ערעווש
 טבעלעג ןדיי ןבאה דחפ ןיא .טקישעג ןדיי יד טאה
 זיא םע .1916 ןיא ,עיזאווניא רעשטייד רעד וצ זיב
 ףיוא טראוועג ןבאה דימ םאוו רעדנווו ןייק טשינראג

 .הלפמ רעשיראצ רעד

 יד וצ ןסור יד ןופ קסנאלפ ןופ גנאגרעביא רעד
 .טדאשעג טשינ דאס ןייק טאטש רעזדנוא טאה ,ןשטייד

 ־עג טאטש רעד סורא םע טאה רעירפ געט עכעלטע
 יד ןופ טיור ןעוועג טכענ יד ןיא זיא למיה רעד .טנערב
 *רעד ןעמ טאה טכאנדצ־קיטיירפ ןטצעל םעד .תופירש
 זיא דחפ א .קירוצ־טערט רעטילימ עשיראצ םאד זא ,ועז

 יד ןיא ןטלאהאב ריז טאה ןעמ .ןלאפאב ןעמעלא
 גאטראפ טשרע .קיאור ךרוד א זיא טכאנ יד .ןרעלעק
 ןעמ .ןסיירפיוא עקראטש עכעלטע טרעהרעד ןעמ טאה
 ןעוועג זיא םע רעבא ןסאש ךאנ ףיוא טראוועג טאה
 ןראוועג רעטסיירד ןעמ ןיא זייווכעלסיב .ליטש טיוט
 םתא טשרע .םאג ןיא ןקורסיורא ןביוהעגנא ווא
 ןלורטאפ עשטייד ןזיוואב ךיז ןבאה גאטייב 10-9
 גאטימ .ןטייז עלא ןיא טקוקעג יורטוצמוא טימ ןוא
 ןופ טשרעהאב ןעוועג טאטש עצנאג יד זיא טייצ
 ןסור יד ןבאה ןטערטפא ןראפ .רעטילימ ןשישטי־-ד
 םלא ןוא םאג רעוואנאכעשט ןיא קירב יד ןסירעגפיוא
 .לימ סנאמראק ןסירעגפיוא ייז ןבאה ןדיי ןיא המקנ
 .גאטראפ ןסיירפיוא עקראטש יד ןעוועג םע וענייז סאד

 ־גייא דלאב ךיז טאה טאטש ןיא ןבעל סאד
 ןדיי ןבאה ךארפש רעשישטייד רעד טימ .טלעטשעג
 םאוו ׳וקאילאפ יד יוו ןבעגעג הצע א רעדניוושעג דיז
 ןענייז ןדיי .האנק לופ רעייז וצ ןעוועג םרוג טאה סע
 רעד ויא ןעוועג ,עטלעטשעגנא־םגנוריגער ןראוועג
 גנורעקלעפאב רעליוויצ רעד ראפ רעבא .ייצילאפ
 יד .ןעוועג טשינ הסנרפ ןייק ןיא טעברא ןייק זיא
 יד ןעמונעגפאדא ,טריזיווקער ץלא ןבאה ןשטייד
 ־יטרא רעד ראפ ןוא דיז ראפ רעדלעפ יד ןופ האובת
 סאד •סעיצראפ עגראק טלייטעגוצ גנורעקלעפאב רעק
 טגעלפ טאטש ןיא העווש ןראוועג רעדיוו זיא ןבעל

 .טיורב ןלעפסיוא

 דנאטשוצ ןשימאנאקע ןרעווש א ייב קידנעטש יוו
 טימ טקוקעג ןקאילאפ יד טציא ךיוא ןבאה ,ןליופ ןיא
 טייקיאעפ־םגנוסאפוצ עשידיי יד .ןדיי ףיוא האניש
 רעד .םוהת םעד טפיטראפ ןוא ,טציירעצ ייז טאה
 ןקאילאפ יד ייב הפוקת רעד ןיא ,"סילייב" ןעמאנ
 .ןדיי יד יפלכ טראוו־לדיז עטסעב סאד ןעוועג זיא
 *קירוצ ןוא ןבילבעג קידלוש טשינ ייז ךיוא ןענייז רימ
 ןעוועג זיא רע סאוו ,"קאצאמ" רעייז טימ טלדיזעג

 .בנג רעטושפ א

 ־אב סנליופ זיב ןראי ערעווש ךרוד א ןענייז יוזא
 •גנואיירפ

 ןאטעג־טאש א ךיז ןבאה דנאל ןצנאג ןרעביא
 רעביא טפשמ א טימ לובלב א טא .ןדיי ףיוא תופידר
 ־ראפ ןוא קסניפ השעמ ,אריפאש יבר רעקצאלפ םעד
 ־באי ןיא ןענלעז עקיליוויירפ עשידיי ןופ ןעגנוקיש
 ןגאלש טימ ןעוועג טיילגאב זיא ץלא סאד .ענאל
 טאה ,ייצילאפ עשיליופ סאד .דרעב ןסייר ןוא
 ךיז ןטנעמאמ עשיטירק ליפ ןיא — תמאה ןעמל —
 ךיא .ןדיי רעקסנאלפ יד ןציש טלעטשעג טסיירד
 לופ ןעוועג זיא קראמ ןטימ ןיא ןעוו גאט א קנעדעג
 ןפאכ ןביוהעגנא ןבאה ייז ןוא רענלעז עשיליופ טימ
 ןסיוו־וצ טאה ןעמ ,טסולגעג ייז דיז טאה סע סאוו
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 רעטילימ ןופ טרעדאפעג טאה יז .ייצילאפ רעד ןאטעג
 טשינ טאה רעטילימ סאד .קראמ םעד ןזאלראפ וצ
 םוצ טפאכעג ךיז ןבאה ייז ןופ ליפ ןוא ןגלאפ טלאוועג
 ןעמוקעגנא זיא םורא טונימ עכעלטע ןיא .רעוועג
 רעשיגרענע ןייז קנאדא ןוא ראסימאק־ייצילאפ רעד
 ־ראפ וצ רעטילימ םאד ןעגנוווצעג רע טאה גגוטלאה
 רעכעלשטבעמ ןופ ןטקאפ עכלעזא .קראמ םער ןזאל
 ןיא .ענלצנייא ןייק ןעוועג טשינ ןענייז גנוטלאה
 ־ראוו־רעדיינש ןיא טעבראעג דיא באה טייצ רענעי
 ־גייא .טארטסיגאמ ןבעל רעקסנערש ןועמש ייב טאטש
 רעשיליופ רערוכיש בלאה א ןעמוקעגפיורא זיא לאמ
 םיא לאז ןעמ זא טרעדאפעג קידהפצוח ןוא לארפאק
 יד ןבעגעגרעביא טאה רעטלא רעד .ןעיינפיוא םעפע
 ךיז ןבאה רימ .רעב־םייח ןוז ןייז טימ רימ טעברא
 ־עגנא טאה לארפאק רעד ןוא טעברא רעד וצ ןעמוגעג
 ־רעד ןוא הביס רערעי ןא ,וטלא םער ןסיוטש ןביוה
 עבלאק רעד טימ פעלק רעקסנערש ןטלא םעד טגנאל
 ־עג ךיז טאה טנעמאמ םעד ןיא .סקיב רעד ןופ
 רעבלעז א ךאנ ןיידא זיא םע ןוא ריט יד טנפע
 .ןסיורד ןיא טריפעגסיורא טאדלאס ןטשרע םעד ןוא

 .סאש־ןסקיב א טרעהרעד רימ ובאה עגר רעד ןיא

 ,שינעעשעג א דאנ ךיא קנעדעג הפוקת רעד ןופ

 ־ראפ רעד .ןורכז ןיא ןבילבעג ףראש רימ זיא םאוו
 טכאנייב לאמנייא טאה עטסאראטס ןופ רעטערט
 ,רעטעברא־רעיומ ןשיליופ ןרוכש א םאג ןיא ןפארטעג

 רעטעברא םעד ןבאה ייז ןוא ייצילאפ ןפורעג רע טאה
 א ןגעלעג זיא רע זא ןגאלשעצ קידתוירזכא יוזא
 םעד זא .דנאטשוצ ןכעלרעפעג א ויא טייצ עגנאל
 ־ראוועג עטכישעג רעד ןופ ןענייז םירבח סרערעיומ
 טלגנירעגמורא סנגראמוצ ףיוא ןעמ■ טאה ,ןראוועג
 ־ברוד ,רעטערטראפ סעטסאראטס םעד ןופ זיוה םאד
 רעטערטראפ םעד ןוא ,הרימש עשיליופ יד ןסירעג
 ןסאגאב ןעוועג ןצנאגניא זיא רע זא ,ןגאלשוצ יוזא
 ןרעכיז ןופ םיא ןעמ טאה טעוועטארעגפא .טולב טימ
 ןיילא עטסאראטס רעד םאוו םעד קבאדא דאנ טיוט
 טייטשראפ .טריטסערא ׳רעטערטראפ ןייז ,םיא טאה
 ־רעטייר תורוש עכעלטע .ןיע תיארמל ראנ ךיז
 ןטימ ןיא םודא ןוא םורא רעייגסופ ,שארב ייצילאפ
 ןיא ,עטסאראטס־עציוו רענעגאלשעצ קראטש רעד
 דאנ טפראוו םאוו ןומה רעטגערעגפיוא ןא ןטייז יד
 םיא ןעמ טאה יוזא ,םענעגאלשוצ םעד ןיא רענייטש
 רעקצאלפ קע ןופ ,טאטש רעצנאג רעד ךרוד טריפעג
 ־יטש יד .עמרוט ןיא ןיידא רעוועשראוו ףוס זיב סאג
 רקיע דעד ,עזעוורענ א ןראוועג זיא טאטש ןיא גנומ
 גנולצולפ טאה ןעמ .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ייב
 זיא .טלסיירטעצ ךיז טאה טכאמ יד זא ,טליפרעד
 רעד זא ,גאט ןבלעז ןיא ךאנ ...?ןייז טעוו םאוו
 טאטש ןיא ןעמוקעג קירוצ זיא ראסימאק־ייצילאפ

 רעטעפש .טקיאוראב רעטימעג יד ךיז ןבאה ,ןיידא
 עכלעוו ןטנאיצילאפ עלא זא ,טסעומשעג ןעמ■ טאה
 ךאווש ראפ ןזיוועגסיורא דיז "טנוב" םעד תעב ןבאה
 ןפיוא טקישעג דיילג ןעמ טאה קינעפשרעדיוו רעדא

 .טנארפ ןשיטסיוועשלאב־שיליופ

* 

 ־רעטעברא עשיטסינויצ־ילעופ עטריזינאגרא יד
 רעירפ ךסא קסנאלפ ןיא ןביוהעגנא ךיז טאה גנוגעוואב
 "סקנפ רעטעברא ןשידיי" ןיא .םע קנעדעג ךיא יוו

 םוצ ,עשראוו ןיא 1927 ןיא ןעניישרעד זיא סאוו
 א ןאראפ זיא ׳וואפאראב .ב ןופ טייצראי ןטנעצ
 ןופ טלייצרעד 1902—5 ןראי יד ןופ תונורכז לטיפאק
 יוו ןטראד טלייצרעד רע .שטאקופ ׳ח רעצפרעש םעד
 ןיא לייטנא ןוויטקא ןא ןעמונעג טאה טאטש רעזדנוא
 ןציש םייב ייס ,גנוגעוואב־רעטעברא רעשידיי רעד
 ־ארפ םייב דיוא ןוא ןסערעטניא־סטעברא עקיטרא יד
 זיא רעטעפש .קנאדעג־לארשי־ץרא םעד ןרידנאגאפ
 ־קעווא םירבח ןויצ־ילעופ יד ןופ לייט רעסיורג א
 א ףיוא טרעוו טאטש ןיא .לארשי ץרא ןייק ןראפעג
 תמחמ טשרע .טייקיטעט יד טכאוושעגפא טייצ עגנאל
 ןשיראצ ןיא ןעגנולסיירטפיוא יד ןופ העפשה רעד
 עשידיי ןריזינאגרא וצ ןא־רעדיוו דיז ןבייה ,דנאלסור

 .ןזיירק־רעטעברא
 ־ינב" יד טאטש ןיא טריטסיזקע טייצ רענעי ןיא
 .שיפפעלק לוולעוו ןופ ףיוה ןפיוא עיצאזינאגרא־ךויצ

 רעבא ,רעדניק עשיתב־ילעב יד ךיז ןריפורג טראד
 עכעלטפאשלעזעג ןכוז ןא ןבייה םאוו רעטעברא ךיוא
 ־עברא ןויצ־ילעופ יד ןפאשעג טרעוו םע .טייקיטעט

 .םייה־רעט

 ראפ ןעמוק טפא רעייז .עטימרוטש א זיא טייצ יד
 טימ ןעגניטימ עכעלטנפע ,סעיסוקסיד ,ןעגנולמאזראפ
 ־רעטייברא" יד .רעטנעצ ןופ רענדער ןוא עקיטרא
 טרעוו ,ךאוו ןיא לאמ ייווצ טניישרעד םאוו "גנוטייצ
 ־אגרא עשידנוב ןייק .טיירפשראפ רעייז זדנוא ייב
 םידיחי עכעלטע דאנ ,אטשינ טאטש ןיא זיא עיצאזינ
 רעד טימ ןסיירוצרעביא דעווש ייז זיא םע םאוו
 עשידיי עכעלטע ךיוא ןאראפ .עיצידארט "רעשידנוב"
 .טייצ וצ טייצ ןופ ןרעטש ןריבורפ סאוו "עטיור"

 ןופ רעטנעצ רעד זא ,ןגאז טסיירד רעבירעד ןעק רע
 ־ילעופ" ןעוועג ןענייז טפאשרעטעברא רעשידיי רעד
 ןיא ןכאמ ןעמ טגעלפ ןעגניטימ עכעלטנפע ."ןויצ
 ,סאג־רעוועשראוו רעד ןיא לאז־טראפס ןסיורג םעד

 ןיוש ןעמ טגעלפ רעטעפש ,עדאגישפ ןופ ףיוה ןיא
 ןפיוא רעשעלרעייפ יד ןופ לאז םעד ועמוקאב דיוא
 ־פיוא טגעלפ גנוזעלראפ עכעלטנפע עדעי .ץיוועקיב
 ־רא יד .בוט־םוי א שממ ןייז ןוא טאטש יד ןרעדור
 טרעוו ןרעמיצ 3 ןופ ןענאטשאב זיא םייה־רעטייב
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 טרעוו סאוו "טנגוי" יד ןוא ןעמענוצפיוא ועמעלא גנע
 םענעגייא ןא ןענעפע זומ ,טעדנירגעג טייצ רעד ןיא
 ־םוי יד קנעדעג ךיא .םאג רעקסוטלופ ףיוא לאקאל
 ־"טנגוי" ןיא ץירא ןענייז דימ ןעוו גנומיטש עקידבוט
 ־מוא ווא ןסעזעג רימ ןענייז טנווא ןיא .לאקאל
 ,"רעפמעק־ןגנוי" ןופ ןעמוקנא סאד טראוועג קידלודעג
 סורא טבעוו רעצעמע זא טליפעגראפ טשינ ןבאה רימ
 ןעמ ,ןעמוקעג זיא גנוטייצ יד .עיצאקאווארפ א זדנוא
 םע ןוא ריט יד דיז טנפע טשרע ,ןענעייל יז טפאכ
 ןצנאג םעד טריקסיפנאק ,ייצילאפ יד ץירא טמוק
 דלאב .םירבח עכעלטע טריטסערא ןוא ןעגנוטייצ קאפ
 א ןעוועג זיא םע זא ,ןראוועג ראוועג ןעמ זיא
 "עקלויל עלעקזח" טנעגא־םייהעג ןשידיי א ןופ הריסמ

 קנעדעג ךיא .ייצילאפ רעד ןיא טנידעג טאה םאוו
 ןעמוקאב רע טאה טכאנ רעבלעז רעד ןיא ךאב זא טוג
 טאה םאוו ייצילאפ רעקסנאלפ יד .קספ ןטנידראפ ןייז
 ־מוא ךעבענ טאה ,ןעמעננא טלאוועג םיא ראפ ךיז
 ןבאה םאוו םירבח יד טכאנ עצנאג א טכוזעג טסיז

 .רענייב יד ןכארבעגנא "ןעקלויל"
 ןעוועג זיא םע ,עקיאורמוא ןא ןעוועג זיא טייצ יד
 ןטימ ןליופ ןקידנעמוקפיוא ןשיווצ דנאטשוצ־המחלמ
 ־אמי ןרעוו םירבה ךסא .דנאלסור ןשיטסיוועשלאב
 יד ,קעווא ןראפ ערעדנא ,רעטילימ ןיא טריזיליב
 העפשה יד ,"םייה־רעטייברא" םעד טסילש ייצילאפ
 טשינ טרעוו טנעמאמ ןייא ץיק ףיוא זא ,ףיט יוזא זיא
 ןראי עקידרעטעפש יד ןיא טייקיטעט יד ןסירעגרעביא
 רעטעפש לסיב א .קסנאלפ ןיא ןויצ ילעופ רעד ןופ
 ןייאראפ ןלענאיסעפארפ םעד ןריזינאגרא רימ ןעמענ
 יוזא טשינ זיא םאד. רעטעברא סגנודיילקאב יד ןופ
 םעד ןופ טעטימאק־לארטנעצ רעד לידו ןעוועג טכייל
 ןלייא ייז ןוא "דנוב" ןופ טנעה יד ןיא זיא ןייאראפ

 ׳טשרע .ןייאראפ לדאנ רעזדנוא ןריזילאגעל טשינ ריז
 ־יולרעד יד רימ ןעמוקאב וטראוו ןקידתונשקע דאנ
 ןעגניד הריד א .גנולייטפא יד ןענעפע ףיוא שינעב
 רימ ,םאג רעקצאלפ ףיוא רעגירק ךענעה ייב רימ
 .קעטאילביב יד קירוצ ןענעפע ןוא רעכיב ןעלמאז

 א ךרוד ןוא טייקיטעט עקראטש א ןעלקיווטנא רימ
 ־רעדיינש 400 זיב טריזינאגרא ןרעוו טייצ רעצרוק
 ןא וצ ךיז ןטיירג דימ .םעקינפולאכ טימ רעטעברא
 יד .גאט־םטעברא ןקידהעש־טכא ןא ראפ עיצקא
 םע ןוא .ןגעק קידתונשקע ןענייז רעבעגסטעברא
 ץיאראפ ןופ לאקאל רעד .קיירטש א םיוא טכערב
 ־מאזראפ ערעזדנוא פא ןטלאה רימי ןוא גנע וצ זיא
 םיורא טפור םאד .שרדמה תיב ןטשרעטנוא ןיא ןעגנול
 טבייה ייצילאפ .טאטש ןיא ןדיי לייט א ייב סארדראפ
 ייז ןוא גנונעדרא ןופ ןעמאנ ןיא ןשימניירא ןא ךיז
 טקיש ןעמ ןוא עטרבח א טימ םירבח ייווצ ןריטסערא
 ןופ עיציוק א ראפ .עמרוט רעקצאלפ ןיא קעווא ייז

 טיירפאב םירבח יד ןרעוו טלעג עמוס רעסיורג א
 טגנערבעג ךיוא ןבאה רימ ןכלעוו וצ ׳סעצארפ ןזיב

 .טאקאוודא רעקצאלפ א

 ןבאה ,גאלוצ םלא םיטפשמ יד טימ קיירטש רעד
 םעד ןבאה רימ רעבא ,טכאוושעגפא לעירעטאמ זדנוא
 ויא ןעזנא רעזדנוא טקראטשעג ןוא ןענווועג ףמאק
 א ךרוד רימ ןריפ ךאנרעד דלאב זא ,יוזא טאטש
 יוזא ןעוועג טשינ זיא םע זא ראלק .גנורעכעה־ןיול
 טזומעג ןעמ טאה רעטעברא םעד ךיוא לידו ,טכייל
 רעכעלשטנעמ זיא םע זא ,ןרעלקפיוא ןוא ןריטיגא
 טאטשנא גאט ןיא העש טכא ןטייברא וצ רעסעב ןוא
 ןופ טייצ ןיא ןבאה סאוו רעטעברא ןעוועג .10—12
 רעטעפש ןוא עציטש־טלעג רעזדנוא ןעמונעג קיירטש
 ןוא רעבעגסטעברא ןופ זיוה ןיא ןסאלשראפ ךיז

 •טעבראעג םיא ראפ ןטראד

 יד רימ ןדנירג טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב
 ¬אל םעד ."רעטעברא ראפ ןסרוק־טנווא" טפאשלעזעג

 רעביאנגעק סאג רעוועשראוו ןיא ןאד דימ ןבאה לאק
 ־טנווא טנדראעגנייא ןרעוו םע .לוש רעסיורג רעד
 ־ראפ עכעלטנפע טימ ןביירש ןוא ןענעייל ראפ ןסרוק
 טשיג לאמנייק זדנוא טאה םאוו ׳ייצילאפ יד .ןעגנוזעל
 לאקאל ןיא ןכוזאב עריא טציא טקראטשראפ טניושעג
 ערעזדנוא ןופ ןעמיייה עטאווירפ יד ןיא ךיוא ןוא
 ־אב ייצילאפ רעקסנאלפ יד ךיז טאה ללכב .םירבח
 והדבכ" ןופ ללכ וטיול ןויצ ילעופ עקניל וצ ןגיוצ
 ןוא ןטיהעג קראטש זדנוא טייז ןייא ןופ .דהדשחו
 ־רעטעברא יוו ןעזסיוא טלאוועג רעטייווצ רעד ןופ
 רעקסנאלפ רעד ןעוו טייצ לקיטש א ןעוועג .טניירפ
 ןסייהעג טאה רע ,ךיז טכאד — ראסימאק־ייצילאפ
 שיראצ ןופ געוו ןפדא ןייג טווורפעג טאה — טרעבע
 רע .בוטאבוז קינוואקלאפ — םראדנאשז ןשיסור
 *אנאקע ערעזדנוא וצ ןעיצאב וויטיזאפ ךיז טגעלפ

 רעזדנוא ןעוו טרעטשג טשינ .ןעגנורעדאפ עשימ
 *םטייברא יד ןגעק טעדנעוועג ןעוועג זיא ףמאק

 ןטשרע ןופ ברע ,לאפ א ךדא קנעדעג ךיא .רעבעג
 ןרעטש טשינ טגאזעגוצ זדנוא טאה רע ןעוו יאמ
 .ןםאג עטנכייצעגנא םיא ןופ יד ףיוא ןרירטסנאמעד
 ןעמענוצנא הצע יד ןסאלשאב טלאמעד ןבאה רימ
 .בולק םענעגייא ןיא גניטימ א טימ טנגונאב ךיז ןוא

 ףיוא קיטעט ןעוועג ךדא ןענייז ןויצ ילעופ עקניל
 רעד ייב ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ ןטיבעג ערעדנא
 ייב טאה ,דניירפ ןוא רעקיטאפמיס ןופ ףליהטימ
 ,עפורט*ןטםיטרא ןא טריטסיזקע טייצ עגנאל א זדנוא

 א ןפאשעג ןבאה רימ .ןסעיפ ןלעטש טגעלפ סאוו
 א טלקדוטנא טאה םאוו ךרעטש" ןייאראפ טראפס
 ןפאשעג ,ןטיבעג ענעדיישראפ ףיוא טייקיטעט עטיירב

 .רעטסעקרא םענעגייא וא ןוא .עיצקעס־לאבטופ א



 ק ם ב א ל פ רפס 628

 ןראוועג טכאוושעגפא דימת זיא טייקיטעט רעו דבוא
 טפא רעייז ןבאה רימ .ןעגנורעדנאווסיוא יד בילוצ
 ־בייא טשינ טגעלפ סאד .ןטעקנאב־ראפפא טעווארפעג

 .טייקיטעט רעזדנוא ןעלסיירטוצ לאמ

 עקניל .1925 ןיא ןעוועג זיא םע זא ,ךיז טכאד
 גנולמאז־רעכיב א טריפעג ןבאה ןליופ ןיא ןויצ ילעופ
 רימ ןבאה .לארשי ץרא ןיא טפאשרעטעברא רעד ראפ
 רעד ןופ ובילבעג ןענייז טאוו רעכיב ןעמונעגפיונוצ
 רעזדנוא ןגארטעגוצ ןוא "םייה־רעטעברא" רעקילאמא
 ןעקרעד טנייה דאנ .גנולמאז רעד וצ לייט רעקסנאלפ
 ־ךאלמ רעמילשורי רעד ןיא רעכיב ערעזדנוא ךיא
 זיא םע יוו ליפעג סאד ייברעד באה ווא קעטאילביב
 ןבאה עיצקא רעד ךאב .הפרש א ןופ טעוועטארעגפא
 ־עפ" :םראלא ןא ןביוהעגפיוא "עטיור" עשידיי יד
 ןשידיי ןופ ןבעל עקיטסייג סאד ןעמעראראפ סעקעצ
 עסייה ןזעוועג ןענייז םע "\ קסנאלפ ןיא רעטעברא
 א 'ןטלאחעגנא ןבאה םאוו ןינע םעד םורא םיחוכיוו

 .טייצ עגנאל

 ןיימ ראפ "ןויצ־ילעופ" ןופ עיצקא עטצעל יד
 ־ץרא םוצ עינאפאמק־לאוו יד ןעוועג זיא ןייז הלוע

 ןעמוקעגאפ זיא םאוו ,סערגנאק־רעטעברא ןקידלארשי
 ןענייז ןלאוו יד וצ .ןילרעב ןיא 1930 ראי ןיא
 ־ראפ ןכרוד ןויצ־ילעופ עקניל ןוא עטכער ןעגנאגעג
 ןבעגעג ןבאה סאוו ,ןטראק־לאוו עלעיצעפס ןפיוק
 ־םערג טייוו יד .םערגנאק םוצ ןעמיטש ףיוא טכער יד
 ־ילעופ" עקניל ןעמוקאב ואד ןבאה ןעמיטש לאצ עט

 ."ןויצ

 עניימ ןופ ןעמוקאב געלפ ךיא סאוו ווירב יד ןיא
 ,לארשי ץרא ןיא קידנעייז ןיוש ,םירבח ווא רעדירב

 רעזדנוא ןופ ןסקאוו עקידרדסכ םאד ןעזעג ךיא באה
 יד ןריזינאגרא םירבח יד .קסנאלפ ןיא העפשה
 גלאפרעד טימ ךרוד ןריפ ןוא רעטעברא־רעגערט
 טאטש ןיא ןלאוודדלהק יד ויא .סעיצקא עכעלטע
 .ןטאדנאמ 2 רימ ןעמוקאב 1936 ןיא ראפ ןעמוק םאוו

 טאר־טאטש םוצ ןלאוו עקידרעטעפש יד ייב ךיוא
 — םענאקיש עשיאייצילאפ יד ףיוא טקוקעג טשינ —

 ריפ עצנאג רעצעלפ עכעלגעמ 8 ןופ רימ ןעמוקאב
 ןעמוקעג זיא רעטעפש ראי עכעלטע ןיא .רעטערטראפ
 רעד — םוטנדיי ןשיליופ ןופ גנאגרעטנוא רעד —
 ןופ גנאגרעטנוא רעד טימרעד ןוא דראמ רעשיצאנ

 .קסנאלפ ןשידיי םעד

 י

■ ! 

 קסנאלפ ןיא עיצאזינאגרא "ןויצ תונב" יד
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 אגאקיש / לאגיס .י

 קסנאלפ ןיא "ראי עטפניפ" סאד

 ראפ וליפא ןביירש וצ טכייל טשינ זיא עטכישעג
 טשינ טאה סאוו םענייא ראפ טרפב ,רעקיראטסיה א
 סעלא וצ .ףיורעד ףיוא עיזנעטערפ עטסדנימ יד
 ־וקאד ןוא ןטקאפ עוויטיזאפ ןבאה ןעמ ףדאד טשרע
 ךיז זומ ךיא .טשינ ירמגל ךיא באה םאד ןוא ,ןטנעמ
 רעד לפיוו ףיוא .ןורכז ןיימ ףיוא ןזאלראפ רעבירעד
 ןבעגרעביא ןווורפ דיא לעוו ועניד רימ טעוו ןורכז
 ־ראפ רעגנאל טשינ רעד ןופ ןעגנורענירעד לסיב א

 .טייהנעגנאג

 קסנאלפ רעדא קסנילפ זא טנאקאב זיא רימ
 עפאנק ןופ עטכישעג עכייר א טאה ,קצנילפ ראג רעדא
 ןראי טימ טנעיילעג טאהעג באה דיא •ראי טנזיוט
 ןיא הליהק עשידיי יד זא ,ןיקצולירפ חנ ייב קירוצ
 רעבלעז רעד ןיא טעמכ ןראוועג ןריובעג זיא קסנאלפ
 ןכעלטסירק םעד ןעמונעגנא טאה ןליופ ןעוו טייצ

 .קירוצ ראי טנזיוט סורא — ןביולג

 םעד ןיא ץאלפ ןבושח א קסנאלפ טיג ןיילא םאד
 .ןליופ ןופ ןבעל ןשידיי

 "עדנענאפש" ךסא טרעהעג ךיא באה דביק םלא

 ןטצעל םעד ןגעוו עבאב א רעניימ ןופ סעטכישעג
 ןביוהעג ךיז טאה םע יוזא יוו ,דנאטשפיוא ןשיליופ
 יד זיב ,ןלאפעג ןוא דנאטשפיוא םעד ןופ הכרעמ יד
 טקיטשרעד ןצנאג ןיא םיא ןבאה רעשרעה עשיסור
 עשיראצ יד זא ,טרעהעג ךיא באה יוזא .טולב ןיא

 ־פיוא יד ןפלעה ראפ דיי א ןעגנאהעגפיוא טאה טכאמ
 ןעמ טאה ןיד ןשידיי םעד טיול זא ןוא רעלדנעטש
 .ןימלע תיב ןפיוא ,טיולפ ןבענ ןעוועג רבקמ םיא

 ¬ולחמ עסיורג וגעוו ןלייצרעד וצ ךיוא באה דיא

 טימ קסנאלפ ןופ רעקיטאנאפ עזעיגילער יד ןופ תוק
 ־פארא ןבאה םיליכשמ יד ןעוו .םיליכשמ עטשרע יד
 "םעיינ" םעד ראפ דמלמ םענרעדאמ א טכארבעג

 ןכארבעגסיוא זיא טנפעעג ואד ןבאה ייז םאוו רדח
 רעד זא ,ןעניימ טשינ ףראד ןעמ ."המחלמ" א שממ
 .הלילח ,טייקשידיי עטכע ןופ וטארטעגפא זיא רדח

 ך״נת רעמ ןענרעל ןביוהעגנא טאה ןעמ ,טשינ רעמ

 טימ טריסערעטניאראפ ךיז טאה ןעמ ןוא ארמג יוו
 רעשטייד רעד טימ ךיוא ןוא דגאל ןופ ןכארפש יד

 .הלכשה רעד ןופ ךארפש יד ,ךארפש

 רעקיציה ןוא רעסיורג א וכארבעגסיוא זיא םע
 יד טאה ןעמ זא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ףמאק
 ךיא .םרח ןיא טגיילעג רדח םעד טא ןופ רעדנירג
 םירחמ ןבאה ייז לאז ןעמ זא טרעהעג טשינ באה
 אי באה ךיא ,גייצעגרעפאלק ןצנאג ןטימ ןעוועג
 ןיא ןענעוואד טנאקעג טשינ ןבאה ייז זא טרעהעג
 ייז .לוש רעסיורג רעד ןיא רעדא םישרדמ יתב יד
 רעדא וינמ םענעגייא ןא ןפאשעג רעבירעד ןבאה
 עשידיסח יד טימ ןשיוטוצסיוא טשינ) "לביטש"

 •("ךעלביטש"

 ךעלגניי יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעטאפ ןיימ
 ןוא ׳רדח םענרעדאמ םעד ןיא טנרעלעג ןבאה סאוו
 טנרעלעגסיוא דיז רע טאה טראד עקאט זא ,ןייז ןאק

 .שיערבעה ןטוג א ןוא שיליופ ןוא שיסור

 עשיזיוצנארפ ןגעוו םעדנעגעל טרעהעג באה ךיא
 ־עטש רעזדנוא ןעגנאגעגייבראפ ןענעז םאוו ןטאדלאס
 .עווקסאמ ףיוא שראמ ןייז ןיא ןאעלאפאנ טימ לט

 ףיוא ןייטש ןסיורג א ףיוא ןזיוועגנא רימ טאה ןעמ
 ־סיוא ןבאה ןרידנאמאק עשיזיוצנארפ יד ןכלעוו
 ־עגייבראפ ןענעז ייז זא ,טפירשפיוא ןא טצירקעג

 .קסנאלפ ןיא טורעג ןוא ןעגנאג

 טשינ רעמ ןענעז טכיל־הלכשה ענעדנוצעגנא יד
 ןטכיולעצ רעמ ךאב דיז ןבאה ייז .ןראוועג ןשאלעגסיוא
 רעמ ןעוועג טשינ זיא םע .טייצ רעד ןופ ףיול ןיא
 עשיערבעה א ןענעייל ןדיי ןעז וצ טייהנטלעז ןייק
 טייצ יד ןעוועג זיא םאד .עשיליופ א רעדא גנוטייצ
 *שידיי עטשרע יד ןראוועג ןריובעג זיא םע רעדייא

 ."דניירפ" רעד גנוטייצ עכעלגעט

 .גנוגעוואב ןויצ יבבוח יד ןעמוקעגפיוא זיא םע

 רענעי ןופ רענדער עלופטנעלאט יד ןופ רענייא
 .ןאזרתסא בקעי קחצי ןעוועג זיא לטעטש ןיא טייצ

 רעבא ,תונבר ףיוא תוכימס טאהעג טאה רע .טחוש א
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 ראנ תונבר ןופ הנויח ןעיצ טלאוועג טשיב טאה רע
 .טעברא ןופ

 ןוא םזינויצ םוצ ןענאטשעגוצ זיא ואזרתסא
 ןביוהעגפיוא רעקיטאנאפ עמורפ יד ןבאה ראפרעד
 ןעוועג זיא טאטלוזער רעד ןוא המחלמ א םיא ןגעק
 ויא רע .קסנאלפ ןופ קעווא טזומעג טאה רע זא
 דעד ןרעוו וצ ידכ קראי־וינ ןייק ןראוועג ודאלעגנייא
 לוש רעקסנאלפ רעד ןופ בר רעד ,רעריפ רעקיטסייג
 טאה רעטאפ ןיימ .ןראוועג טיובעגסיוא ואד זיא סאוו
 רעכלעוו רעדורב ןייז וצ ןבירשעג טאהעג םעד ןגעוו
 ןוא ׳עקירעמא ןיא ןענופעג טאהעג ןיוש ךיז טאה
 בר ןראוועג תא ןאזרתסא בקעי ׳קחצי טחוש רעד

 .קראי־וינ ןיא לוש רעקסנאלפ רעד ןופ

 עגגאל א תונברה אסכ םעד ןטלאהעגנא טאה רע
 םור ןייז ןוא ןעמונעג גנאל טשינ טאה םע .טייצ
 ךאנ זיא רימ ,קראי־וינ ןיא ןראוועג טנאקאב זיא
 םעניימ ףיוא ןפערט וצ ךיז םיא טימ ןעמוקעגסיוא
 ־קעווא רע זיא רעדייל רעבא קראי־וינ ןיא ךוזאב א

 .טייצ רעד ראפ זדנוא ןופ ןראוועג ןעמונעג

 ־אפ עשיגארט יד ןזאלייבראפ טשינ ראט ןעמ
 ןעוועג זיא סאוו ,ןגנמ ןסיורג ןוא ןזח םעד טימ גנוריס
 ,ןעמונעגנא ןעוועג זיא סע .עקנ׳והילא םלא טנאקאב

 תיציצ ענייז יצ קדוב טשינ ןעמ זיא ןזח א ייב זא
 רעבא ןבאה עמורפ יד .תלכת רעטיול ןופ ןענעז
 םאד ,"שייוג" דיז טריפ ןזה רעד זא ,טפאנשרעד
 ראה ענעגייא יד ןיא ןעגנאגעג זיא בייוו ןייז םאוו
 ־אפ עזעיגילער יד רעבא ,טקו קראפ ןיוש ןעמ טאה
 •׳סעקישטשיס" ערעייז טקישעגסיורא ןבאה רעקיטאנ

 ־יירפ טאה עטנזח יד זא ,ןענופעגסיוא ןבאה ייז ןוא
 יד ןשאלעגסיוא ,יייג ןפאלש תאפ ,טכאנ וצ קיט

 .םייה רעייז ןיא פמאל עסיורג

 ןיא ןביילב טנאקעג טשינ רעמ טאה ןזח רעד
 ייז .ןבירטראפ םיא ןבאה רעקיטאנאפ יד .קסנאלפ
 רע ווו עגארפ ןיא טריפשעגכאנ דיוא םיא ןבאה
 ןקיטראד םעד ןיא גנולעטש עיינ א ןגארקעג טאה
 ־ראפ עגארפ ןיא ךיוא טאה רע .שרדמה תיב ןסיורג
 רעטעפש ןראוועג םיא טימ זיא םאוו .עלעטש ןייז ןזאל

 .טנאקאב טשינ רימ זיא

 ןדאב רעד טיירג ןעוועג זיא קסנאלפ ןיא דיוא
 יד יוו ,קסנאלפ .1906—1905 עיצולאווער רעד וצ
 ןראוועג טפאכעגמורא זיא עירעפמיא עשיסור עצנאג
 טאה רענייק םאוו רעייפ ןרענאיצולאווער א ןופ

 .ןשעלסיוא טכייל יוזא טנעקעג טשינ

 ־םדא ךאנ ,ןסיוו דאנ טשרודעג ןבאה ןסאמ יד
 ערעסערג רעדא ערענעלק ןעייטשטנא םע .גנורעלק
 ¬ארב עטסעיינ יד ייז ראפ טנעייל רענייא ןיזא ןפורג

 ןא דיז ןבייה ךס א .סעיצאמאלקארפ רעדא תוש

 ־אב ןרעוו ןליוו עלא .ןביירש ןוא ןענעייל וענרעל
 .קיניזטסווו

 רעייפ ןיא וייג וצ טיירג ןעוועג ןענעז ןסאמ יד
 ןבאה ייז ןעמעיוו רעייטשראפ םעד ןופ לעפאב ןפיוא
 ־ראפ וצ גונעג ןעוועג זיא םע .טנאקעג טשינראג
 ־ראפ רעד זא טראוו א ליומ וצ לדמ ןופ ןטיירפש
 טעטימאק־לארטנעצ ןופ ןראוועג טקישעג זיא רעייטש

 •טייהרעדנילב טגלאפעג םיא טאה ןעמ ווא

 ןיא ןראוועג ןריובעג "דנוב" רעד זיא יוזא טא
 ראוודאוואב ןופ ןעמוקעג ןענעז םע .לטעטש רעזדגוא
 ייז ןבאה רימ .םעקשאבור ןיא טייל עגנוי ייווצ
 ייז לאז ייצילאפ יד זא ,ןטלאהאבסדא טפראדעג
 ךיוא .טיהעג קינייוו רעבא ריז ןבאה ייז .ןעז טשינ
 "עקשאבור יד ןעמונעגרעביא ןבאה רעקסנאלפ ,רימ

 .ןדלארט טימ ןגארטעג ייז ןוא עדאמ
 ןיב דיא לידו טנגעגאב םיחילש יד טימ ךיז באה ךיא
 ןסילשאב רימ .גנוגעוואב רעד טימ ןעוועג ןאד ןיוש
 !םיוו טזאל ןעמ .גניטימ־ןסאמ ןטשרע םעד ןפור וצ

 ׳סראילאטס יד ,רעטסוש ,רעדיינש יד :רעטעברא יד
 ׳ערעדנא ןוא תולגע־ילעב יד ,םיבצק יד ,רעגערט
 ־וצ־קיטיירפ גנולמאזראפ א ןעמוקראפ טעוו םע זא
 ןשיליופ םענעזאלראפ ןטלא ןפדא וסע ןכאנ טכאנ

 .דארגעשיוו ןייק געוו ןפיוא ,שזאטנעמצ

 עצנאג ןגיוצעג ןבאה טייצ רעטמיטשאב רעד וצ
 טלעטשעגקעווא טאה ןעמ .ץאלפ םעד םוצ םעפורג

 .ןטיה וצ טגאזעגנא ייז ןוא "סענרושזיד"

 ־גאק םעד ןיגעוו טסווועג ןעמ טאה טאטש ןיא
 טדערעג םעד ןגעוו טאה ןעמ .גניטימ־ןסאמ ןוויטאריפס
 ילעב יד ןופ שרדמה תיב ןטשרעדאפ םעד ןיא ןפא
 רעסיוא ,טסווועג ןבאה עלא .לוש רעד ןיא ןוא תוכאלמ
 ־לאיאל רעד ןופ זייוואב א ןעוועג זיא םאד .ייצילאפ יד

 .רעניווונייא יד ןופ טייק

 ןעוועג ןענעז גניטימ־ןסאמ םעד ףדא רענדער יד
 ןיא טצעי ךיז טניפעג רעכלעוו ,בראפלמיה לשרעה
 םעד ןגארקעג טאה רע .רעזיראפ לדוד ןוא ,קראידינ
 ןיא טייצ עצרוק א ןעוועג זיא רע לייוו ןעמאנוצ
 רע זא ןזיוועגסיורא רעטעפש דיז טאה םע) .זיראפ

 .(ןיזוק א רעניימ ןעוועג זיא
 טנעאנ ןעוועג זיא םע .עליק א ןעוועג זיא טכאנ יד
 .ןטלאהאב טאהעג דיז טאה הנבל יד .םיארונ םימי יד וצ

 רעטכייפ רעד ףיוא ןסעזעג ןענעז עטלמאזראפ יד
 טפראדעג באה דיא .סמעטא ענעטלאהעגנייא טימ דרע
 רעד .רעציזראפ רעד ,טניי״ד טפור ןיעמ סאוו ,ןייז
 ןייז טפראדעג טאה עדער ןייז .ל׳דוד טדער רעטשרע
 קינייוו ךיז טלאמעד טאה םלוע רעד ."עשיטעראעט" א
 טאה ךאנרעד .סעיראעט יד ןיא ובילקעגרעדנאנאפ
 .רענדער רעוואסאמ א ןעוועג זיא רע .לשרעה טדערעג

 ־גייא טצונאב רע .רעייפ טימ ןוא ךעלכאז טדער רע
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 ןופ ייווצ ןפיול וצ ןעמוק ןטימ ןיא •רעטרעוו עבאפ
 ךעמוק םע זא ,ןעיירשעג טימ ,טעפאסראפ ,םרעטיה יד

 .ןטנאיצילאפ ןא

 טאה דלאב .ןעגנאגעגרעדנאנאפ דיז זיא עסאמ יד
 ־טשינ א ןעוועג זיא׳ס זא ,ןענופעגסיוא רעבא ןעמ
 ןבאה ,ערעזדנוא רעטיה יד .םעראיל רעטעדנירגאב
 יד ןופ שיורעג םעד ראפ ןקארשרעד ,קיטנעק ,ךיז

 .רעטעלב

 ןראוועג ןריובעג "דנוב" רעד זיא טכאנ רענעי ןיא
 דנוב םוצ ןענאטשעגוצ ןענעז וסאמ יד .קסנאלפ ןיא
 א קנעדעג ךיא .שפנ תריסמ ףיוא ןעוועג טיירג ןוא
 יד ןופ רענייא 'וימ וצ ןעמוקעגוצ זיא םע יוו לאפ
 רימ ןוא םייה רעשיטאבעלאב א ןופ טיילעגנוי ענייפ
 א "ןגיילוצקעווא" טיירג זיא רע זא ,דוס א טיורטראפ
 רע זא ,ןזיוועגנא טאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,טנאיצילאפ
 ןעמעוו ףיוא ,קראווגנוי לעיצעפס ןוא ןדיי טגלאפראפ
 .ןרענאיצולאווער ןענעז ייז זא טכאדראפ א טלאפ סע
 רעזיראפ ןוא בראפלמיה ןראפעגקעווא ןענעז םע
 ךיא .קצאלפ ןופ רעייטשראפ א ןעמוקעג זיא םע ןוא
 ראנ קנעדעג ךיא ,ןעמאנ ןייז טשינ רעדייל קנעדעג
 ־עג ןוא קיסקיוועגניילק ןעוועג זיא רע .ןעזסיוא ןייז

 .טייז רעטכער רעד ףיוא לרעקיוה א טאה

 עלא ןופ קיירטס רעטשרע רעד ןפורעג טרעוו םע
 קיטשרענאד ןראוועג ןפורעג זיא קיירטס רעד .רעטעברא
 טכא וא :ןעוועג ןענעז ועגנורעדאפ יד .טכאנייב
 ־יול יד ןופ גנורעכעה א ןוא גאט־םטעברא רעקידהעש
 רעניילק א ועוועג יוו ייס זיא קיטיירפ יוו יוזא .ןענ
 דנאל ןיא .קיאור רעבירא גאט רעד זיא ,גאט־םטעברא
 ־וק סע .דנאטשוצ־םאנסיוא טשרעהעג ןאד ןיוש טאה
 רעד ףיוא ,סעמראזאק יד ןיא ןטאדלאס עשירפ וא־ןעמ
 רשפא ךיז טאה טכאמ עשיראצ יד .םאג רעוועשראוו
 םעקישטוואטנוב עשידיי יד ןגעק טיירגעג זיולב טשינ
 ןוא רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ יד ןגעק יוו
 ־אגרא ןא ןעוועג זיא םע .רעטעברא עשיליופ יד וגעק
 וצ ףיוא .רעטעברא עשיליופ יד ןשיווצ עיצאזינ
 םיטאבעלאב ריז ןבאה ,טנלאשט ןכאנ תבש ,םנגראמ
 ןיא קנעש רעסיורג רעד ןיא ןפארטעג רעטעברא ןוא
 ־ירק קיטפעה א ןכארבעגסיוא זיא םע ןוא קראמ ןטימ
 רעכלעוו ׳םאבעלאב ןוא רעקיירטס א ןשיווצ יירעג
 ןעוועג זיא רע .טיידנאט־רעדיינש ןסיורג א טאהעג טאה
 ־רא ענייז וצ ךערפ דימת ןדער טגעלפ ןוא קינהפצוח א
 ףיוא ופארטעגנא טלאמעד רעבא טאה רע .רעטעב
 ־רעבירא טלאוועג טשינ רעמ ןבאה סאוו רעקיירטס
 ,טראוו א ראפ טראוו א ןוא ,ןעגנוקידיילאב ןייק ןגארט

 דארג זיא םע .געלשעג א ןכארבעגסיוא זיא םע זיב
 הריד א ןופ םעדיוב א ףיוא גנוציז א ןעמוקעגראפ ןאד
 ־יב" םוצ טריפעג טאה סאוו ,לסעג םעניילק םעד ןיא

 ,העידי יד ןעמוקעגנא זיא םע ראנ יוו ןוא ,"ץיוואק

 רעקיירטס א ןגאלשעצ קראטש טאה םאבעלאב א זא
 םאבעלאב םעד טעוו ןעמ זא ןראוועג ןסאלשאב זיא

 .ןגייוושראפ טשינ םאד

 ,סאבעלאב םעד טכוזעגפיוא ובאה רעקיירטס יד

 םיורג א ןכארבעגסיוא זיא םע ווא ,רעגעלש םעד
 ייז .ןטאדלאס ןפורעגסיורא טאה ייצילאפ .געלשעג
 ןעמ .ןטייז עלא ןופ קראמ םעד טלגנירעגמורא ןבאה

 .ןטסערא טריפעגכרוד טאה

 ןטסווואב םעד טלעטשעג רימ ןבאה טפשמ םוצ
 טאה יקסנישטנאל .יקסנישטנאל טאקאוודא ןשיליופ
 רעבא ,עיטארקאמעד רעוואדאראנ רעד וצ טרעהעג
 זיא רעריפ רעד .טימעסיטנא ןייק ועוועג טשינ זיא רע
 טאה רע .יקסוואקטור ןיצידעמ־ראטקאד רעד ןעוועג
 לאצ עטסערג יד שטאכ ,ןדיי ןייק טאהעג ביל טשינ
 יקסנישטנאל .ןדיי ןעוועג וענעז ןטנעיצאפ ענ "ז ןופ
 ־ראפ רעד ראפ טלעג ןייק ןעמענ טלאוועג טשינ טאה
 סעקראמ יד ראפ ןלאצאב זיולב ףראד ןעמ .גנוקידייט
 .טכירעג ןיא טלעטשעגוצ טאה רע םאוו ןריפאפ יד ףיוא

 רע .טירש םענעגנולעג א טכאמ יקסנישטנאל
 ־תחמש ועמוקראפ לאז םעצארפ רעד זא סיוא טקריוו
 ןעמ .תופקה יד וגי ועייג ןדיי ןעוו טנווא ןיא הרות
 ןבאה •ם .פ .פ יופ ןשטנעמ זא טדערעג ךיוא טאה
 ־ייק לאז רע זא ,שטיוואכאיל רעטכיר םעד טארדעג
 טימ ןביילב ליוו רע ביוא ,ןטפשמראפ טשינ םענ
 זא ןזיוועגנא רעטכיר םעד טאה ןעמ .רענייב עצנאג
 ןדמערפ םעד ףיוא םעכ ןצנאג ןייז ןזאלסיוא ןאק רע
 גנאל ןיוש "ןדמערפ" םעד ןבאה רימ קצאלפ ןופ
 ־ייה שירעיופ א ףיוא טאטש וופ טקישעגקעווא טאהעג
 ־עג טאהעג ךיז טאה רעכלעוו רעטכיר רעד .עלעגעוו
 ־וואלסאווארפ א ףיוא קילאטאק ןשימיור א ןופ טדמש
 רעשיליופ רעד ייב טבילאב ןעוועג טשינ זיא ,םענ
 ־עג טשינ שיטקאפ טאה רעטכיר רעד .גנורעקלעפאב
 ־ייק לייוו ,ןעיירפאב וצ ןעמעלא יוו הרירב ןייק טאה
 ןעמוקעג טשינ ךאד זיא םיטאבעלאב יד ןופ רענ

 .טכירעג ןיא הרותדוחמש

 ־יצניא רעסיורג רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סאד
 ."ראי ןטפניפ" ןופ עיצולאווער רעד תעב טנעד

 א ןגעוו טלייצרעד רעטעפש ןראי טימ טאה ןעמ
 א וצ טיירגעג ךיז טאה ןעמ זא ןוא ץושטסבלעז
 ןעמ יוו קנעדעג ךיא .םארגאפ א ןגעק גנוקידייטראפ
 ייווצ רעדא םענייא ןעמוקאב טאה ןעמ זא טדערעג טאה
 ךעטניה ןטלאהאב ייז טאה ןעמ זא ןוא ,"םגניניורב"
 .קראמ ןיא לדייב־רעסאוועדאס םעד וופ עגאלדאפ רעד

 קסנאלפ ןיא זיא טנאקאב רעבא זיא רימ לפיוו ףיוא
 .םארגאפ ןייק ןעמוקעגראפ טשינ לאמנייק
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 ־ילעופ יד טימ סעיסוקסיד ןעמוקעגראפ ןענעז םע
 עסיורג ןייק ןגיוצעג טשינ ואד ןבאה עכלעוו ןויצ
 ןופ לסיב שפיה א טאהעג ןבאה ייז .רעטעברא וסאמ

 .טייז רעייז ףיוא םירוחב־שרדמ־תיב יד

 א ןעמוקעגראפ זיא עטאבעד עסיורג עטשרע יד
 .ןסע ןבאב ,שרדמדויב םעיינ ןיא םטכאנדצ־קיטיירפ
 ־יטציא רעד) וירג דוד ןעוועג ןענעז ןטנאטוקסיד יד
 .בראפלמיה לשרעה ןוא (ןוירוג־ןב דוד רעימערפ רעק

 רעד ןוא טציהעג קראטש ךיז ןבאה רענדער עדייב
 ־ילעופ וופ רעגבעהנא יד .טלייטעצ ןעוועג זיא םלוע
 רעגנעהנא יד ןוא ןענירג עשטדוד טציטשעג ןבאה ןויצ

 .ןעלשרעה טציטשעג ןבאה "דנוב" ןופ
 ־עז ןטסידנוב יד זא ןכיירטשרעטנוא אד ליוו דיא
 ןוא םיטאבעלאב יד ןופ ןראוועג טרעטשעג טשינ ןענ
 לאקזחי ׳ר בר ןקידטלאמעד םעד ןופ טשינ ידאווא
 ־סעראק א טריפעג םעד ןגעוו באה ךיא .ןאזלכימ
 םע יוו םעדכאנ ׳עדאנאק ןופ ןמש .מ טימ ץנעדנאפ
 ־ראוו א ןופ עיפארגאיב יד" לכיב ןייז ןענישרעד זיא
 קסנאלפ ןופ קעווא זיא ןאזלכימ בר רעד ."בר רעוועש
 רעבייא םלא טמיראב ןעוועג זיא רע ווו ,עשראוו ןייק
 זא טביירש ןמש .רוד ןייז ןופ םינבר עסיורג יד ןופ
 .ןטסידנוב יד ןגעק קראטש ןעוועג זיא ןאזלכימ בר

 רע זיא ,טנאקאב ךאז יד זיא רימ טייוו יוו ףיוא
 באה דיא •זדנוא ןגעק ןטארטעגסיורא טשינ לאמנייק
 ,ןוז א רענייז .טנגוי רעירפ ןיימ ןופ טנאקעג םיא
 ןעמאזוצ טאה ,עקירפא־םורד ויא טציא זיא רעכלעוו
 טייצ ןופ געלפ דיא .ןעלאז ייב טנרעלעג רימ טימ
 ־םאק רעטניה זיוה םיורג ןייז ןיא ןעמוקניירא טייצ וצ

 .ףדה סנאמ

 ינא עטשרע יד ןשיווצ וענעז טנאמרעד ןיוש יוו
 ־ערט יד ןעוועג ,קסנאלפ ןיא "דנוב" ןיא ךיז ןסילשוצ
 רעגערט יד ןופ רענייא .רעטעברא עטושפ יד ןוא רעג
 ־רעיזירפ יד .גנוי רעטנוזעג ןוא רענייש א ןעוועג ןיא
 זא ,ןדערנייא רעגערט םענייש םעד טא ןגעלפ ןלעזעג
 םענייא ןופ רעטכאט א ראפ ןתח א ןרעוו טעוו רע
 טשינ זיא רע יוו יוזא .טאטש ויא טייל עטסכייר יד ןופ
 טביולגעג ייז רע טאה ,רעטציפשעגרעביא ןייק ןעוועג
 ןיא תבש ידגב ענייז ןיא ןאטעגנא ךיז טאה רע ןוא
 רוזירפ עסיורג א טכאמעג םיא ןבאה ייז ןוא ןכאוו רעד
 רעד ףיוא .ןטעברא רעמ טלאוועג טשינ טאה רע ןוא
 רע ווו "דנוב" ןופ קעווא טייג רע םאווראפ עגארפ
 ,טרעפטנעעג רע טאה ,ןבעל ןוא בייל טימ טנידעג טאה

 ןופ םעדייא ןקיטפנוקוצ םעד ראפ טשינ טסאפ םע זא
 ...טסידנוב א ןייז וצ ׳ריבג םעד

 ־צניפ רעד ןופ ןטייצ יד ןעמוקעגנא ןענעז ןע
 קראטש ךיז ןבאה ןרעטלע עניימ .עיצקאער ערעט
 ןייק ןרעוו טקישראפ טשינ לאז דיא זא ןקארשעג
 ־יב א טגראזאב טאהעג רימ ראפ ןבאה ייז .ריביס
 ןעוו זא ,ןסייהעג טאה םע ןוא ,עקירעמא ןייק טעל
 ןעמוק ןענעק דאד ךיא לעוו ,ןליטשנייא ךיז טעוו םע

 .קירוצ

 המלש ייז ושיווצ ׳עפורג עסיורג א ןוא ׳ןידג דוד
 ־ץרא ןייק קעווא ןענעז שטיוואקוועל המלש ןוא חמצ
 ןוא עקירעמא ןייק טרירגימע ןבאה ערעדנא ,לארשי

 .עפארייא ןופ רעדנעל ענעדיישראפ ןיא

 ןבעל שידיי ךעלטפאשלעזעג א ןופ טכיל סאד
 וזיב ןראוועג ןשאלעגסיוא טשינ זיא קסנאלפ ןיא

 .אטעג רעקסנאלפ ןופ גאט ןטצעל
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 בואט בקעי־לאומש

 "םייה רעטעברא" רעד

 ־ענ ענעסעגראפ ןיוש ןענאמרעד אד ליוו ךיא
 ־קעווא ןבאה םאוו ,דניירפ ןוא םירבח ערעייט ןופ ןעמ
 טייצ ןוא ימ רעייז ,עיגרענע עכעלטנגוי רעייז ןבעגעג
 ןרעהפיוא טשינ ךיז ןעמ ואק טנייה זיב .ללכה תבוטל
 ןעמונעג טייצ רענעי ןופ טנגוי יד טאה יוו ןרעדנווו וצ
 ־וצניירא ךיז שזארוק ליפ יוזא ןוא תונשקע אזא
 ־עהעג יד ןא ,ןעלטימטלעג וא .טעברא רעד ןיא ןפראוו
 ןוא בייל טימ ןוא טריזינאגרא ייז ןבאה ןדנאפ עקיר
 סייה־רעטעברא רעקסנאלפ יד ןפאש ןפלאהעג ןבעל
 ־רעטעברא יד ןריזינאגרא ןפלאהעג ,ךויצ־ילעופ"
 ,ןביוהרעד קיטסייג ןוא רעטעברא יד טנרעלעג ,טפאש

 ־עג ןוא רעטעברא עקיניזטסווואב ראפ ייז טכאמעג
 .עגאל עלעירעטאמ רעייז ןרעסעבסיוא ןפלאה

 וביוהעגנא ויז ןבאה 1918—1917 םורא רעפעגמוא
 א טלאטשנא ןשיפארגאטאפ ןיא זדנוא ייב ןריפורג
 ןענופעג ריז ןבאה׳ס עכלעוו ןשיווצ ,םירבח עפורג
 ־אר אבח ,לשיפ ןוא החמש רעדירב ערעטלע עניימ
 שטיוואלאגעס ךלמ ,ןייטשפראש םייח־שריה ,גרעבנעז
 ףיוא .ןאסלעכימ לטאמ ןוז םבר רעקסנאלפ םעד ןוא
 יד ןראוועג טריזילאנא זיא ןפערטנעמאזוצ עטפא יד
 עצבאג סאד ללכב ןוא רעטעברא עשידיי יד ןופ עגאל
 ןיא טייצ רענעי ןיא ןבעל עשידיי עכעלטפאשלעזעג

 .קסנאלפ

 ןראוועג ןסאלשאב זיא גנוטאראב אזא עגייא ףיוא
 ייטראפ־רעטעברא יד ופאש ןוא ןריזינאגרא וצ
 ־עג ןענאק וצ טייקידנעווטיונ א יוו ,ךויצ־ילעופ"
 ־יירבסיוא ןוא טעברא־גבורעלקפיוא יד ןריפ קירעה
 ־אס־שיטסינויצ יד ןשיווצ טייקיטעט־רוטלוק יד ןרעט
 .קסנאלפ ןיא ןזיירקרעטעברא עטמיטשעג־שיטסילאיצ

 טכארבעגפארא טאה עפורג עטנאמרעדנביוא יד
 ןוא וטוטאטס יד םייה־רעטעברא רעוועשראוו רעד ןופ
 עלא ןראוועג טריפעגכרוד ןענעז׳ס יוו ,םעד דאנ ץרוק
 ־רעטעברא יד ןראוועג טריזילאגעל זיא ןטעטילאמראפ

 .קסנאלפ ןיא םייה

 לאקאל א ןעגנודעג טאה טעטימאק־ריזינאגרא רעד
 יד ."ץיוואקיב" ןפיוא רעכאמוש ייב ןרעמיצ יירד ןופ

 החמש רעדורב ןיימ ךרוד ןענעז לאקאל םענופ טנעוו
 ־גאהאב ןוא ,ןעיירעלאמטסנוק טימ ןראוועג טריצאב
 יודראנ סקאמ ,וואכאראב •ב ןופ רעדליב טימ ןעג
 ־עגכרוד זיא לאז ןטריראקעד א ןיא .לצרעה ר״ד ןוא
 ־יריד ,טרעצנאק־גנאזעג רעטשרע רעד ןראוועג טריפ
 א ןוא ,לשיפ ןוא החמש דעדירב עניימ ךרוד טרישז
 ־נעזאר אנח ןופ לייטנא ןטימ םארגארפ־טסנוקניילק
 וצ ןעוועג זיא טיפארפ םענעסאלפעגנייא ןטימ .גרעב
 ןבאה םרעילאטס םירבח .תואצוה עטשרע יד ןקעד
 לאקאל רעד ןוא .ענובירט א ,ןשיט ,קנעב טכאמעג
 .ןייאראפ ןשיטייל א ןופ ןעזסיוא ןא ןעמוקאב טאה
 ראפ ןבירשראפ ךס א רעייז ךיז ןבאה ןאטנאפס
 ־טימ ליפ יוזא ןסאלשעגנא ךיז ןבאה׳ס .רעדילגטימ
 ־רעטעברא רעד ןופ ןרעמיצ יירד יד זא ,רעדילג
 אזא ועמענוצניירא ןיילק וצ ןראוועג ןענעז םייה
 ףיוא טמארטשעג זייוונסאמ טאה םאוו ,םלוע ןסיורג

 .ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטנווא־רוטלוק ערעזדנוא

 טכעלגעמרעד זיא טייקיטעט עטרעטיירבעגסיוא יד
 זיא םאוו ,ףליהטימ רעלעיצנאניפ רעד קנאדא ןראוועג
 ךיז טאה סאוו עפורג־ןראטאמא רעד ךרוד ןעמוקעג
 ־עגכרוד טאה זיירקמארד רעד .ןייאראפ םייב ןפאשעג
 ןוא ןעגנולעטשראפ״רעטאעט עשירעלטסניק טריפ
 םעד טריפעגפיוא ןבאה רימ .ןטנווא־טסנוקניילק
 ־ראג ,"עמשטערק עטסופ" סנייבשריה ,"רוחב־הבישי"

 •"שטנעמ רעדליוו רעד" םניד

 ־עהעג יוו טצאשעגפא טאה בושי רעקסנאלפ רעד
 ־ןראטאמא רעד ןופ ןעגנוטסייל עשירעלטסניק יד קיר
 ־נולעטשראפ יד ףיוא זייוונסאמ ןעמוקעג ןוא ,עפורט
 יד טקילייטאב ךיז ןבאה זיירקמארד םעניא .ןעג
 ,שטיווארעפעפ עקטיא ,שזאטשעווניא רתסא :ןעיורפ

 ־אב־סנבעל ויימ שזאטשעווניא עשט׳הרש ,םולב עקלע
 רעד ןיא .רעלימ דבכוי ,אדאגישפ הקבר ,ןירעטיילג
 ־קחצי ןוא החמש :ןעניפעג ךיז ןבאה עפורג־רענעמ
 השמ ,טאלבטאר לטאמ ,ןאזלעכימ לטאמ ,בואט ןרהא
 רעביירש רעד ךיוא ןוא ןעלעי בקעי ,שזאטנעווניא
 ־גיא קחצי־עילע :ןעוועג זיא ראלפוס .תורוש יד ןופ
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 ךלמ ןוז םטחוש םעד טאה טריסישזער ןוא שזאטנעוו
 •שטיוואלאגעס

 ־אמא עלא זא ,ןכיירטשרעטנוא ייברעד ליוו ךיא
 ,טסנרע אזא טימ ןלאר ערעייז טריפעגסיוא ןבאה ןראט

 רעקסנאלפ םעד זא ,טייקנעמונעגרעביא ןוא טייקטכע
 יד ןלעפעג רעסעב לאמ טפא זיא רעכוזאב־רעטאעט
 רעד ןופ עפורג־ןראטאמא רעד ןופ ןעגנולעטשראפ
 סאוו ,ןפורט עלענאיסעפארפ יד יוו ,"םייה־רעטעברא"
 רעזדנוא ןיא טרילארטסאג טייצ וצ טייצ ןופ ןבאה

 .טאטש

 ןליפש ןטימ ןיא זיא ,ךיא קנעדעג ,לאמ ןייא
 ןאמבארג טסיטנעד רעד ןסילוק יד רעטניה ןעמוקעג
 ־סופ רעד ןופ עדייז רעד יצ ,ןגייצוצרעביא ךיז ידכב
 לרוחב עגנוי סאד עקאט טליפש עמשטערק דעט
 .ןגיוא ענעגייא יד קידנביילג־טשיב ,בואט בקעי־לאומש
 רעד ןופ טעברא רעטגנערטשעגבא רעד ץוח א
 טפאשרעפרעק רעלענאיצאזינאגרא ריא ןוא ייטראפ
 ־אילביב יד טייקיטעט עוויסנעטניא וא טריפעג ןבאה
 ־עלאהייט ,עפורג־טנגוי ,עיסימאק־עסערפ יד ,קעט
 סאוו ,עיסימאק עלאקידניס יד ריוא ןוא עיסימאק
 דמוא ענעדישראפ ףארגאטקעה א ףיוא טקורדעג טאה
 םעד טריפעגכרוד וא ןעמארגארפ ,ןטאקינומאק ,ןפור
 .גאטטעברא ןקידהעש־טכא א ראפ קיירטש ןטשרע

 ־וה עלא ןראוועג טקעדעג ןענעז ןייאראפ ןכרוד
 קיירטש ןטימ ןדניבראפ ןעוועג ןענעז סאוו ,ןתואצ
 עקידנקיירטש יד ןופ םעילימאפ יד טציטשעג ןוא
 ־רא ןקידהעש־טכא םענופ גיז םעד קנאדא .רעדילגטימ
 ןענעז סאוו ,ןעגנורעסעבסיוא ערעדנא ןוא גאטטעב
 זיא רעטעברא םעד תבוטל ןראוועג טפמעקעגסיוא
 ןוא םייה־רעטעברא רעד ןופ ועזנא רעד ןסקאוועג
 ־אפ־ןויצ־ילעופ רעד וצ סערעטניא רעד קיטייצכיילג
 יד ןיא לייטנא רעייז ,ךעלגעט־גאט לאקאל־ןייאראפ
 ־רעטעברא יד זא ,יוזא .גאט ןדעי טימ ןגיטשעג זיא
 — יד לייט א ראפ ןראוועג טייצ רעד טימ זיא םייה

 עטשרע יד — לייט ןסיורג א ראפ ןוא ,םייה עטייווצ
 .םייה

 ראפ טלייטעגפא ןעוועג זיא רעמיצ עטשרע םאד
 רעמיצ עטייווצ םאד .טעפוב ןראפ ןוא עלאה־ייט רעד
 ראפ טמיטשאב ןעוועג זיא רעטצנעפ ייווצ יד טימ
 ,ןטצעל ייא .טאיראטערקעס ןוא קעטאילביב רעד

 עכעלטנכעוו יד ןעמוקעגראפ ןענעז ׳רעמיצ ןרעסערג
 ־בעייל רעד ןענופעג ךיוא ךיז טאה אד .ןעגנוזעלראפ
 ־ישראפ ןראוועג טנדראעגנייא אד ןענעז׳ס ןוא לאז

 .טסעג ןוא רעדילגטימ ראפ ןעגנולייווראפ ענעד

 ךיוא ןענעז ,ןענאזרעפ עטנאמרעדנביוא יד ץוח א
 ־קא ענעבעגעגרעביא יד טייצ עגנאל א קיטעט ןעוועג
 ־בא ,וועל קחצי :םייה־רעטעברא רעד ןופ רעוט עוויט
 ־צילב השמ ,ענאסנאק השמ ,רעקינרעשט עילע־םהר
 ־ןרהא ,שטיוואדיוואד עשטויאד ןוא םעליש ,ןייטש

 .ץילרעטסיוא ןוא ןיגרוב ,ןימאק ףלאוו

 ןופ קעווא רעוט עוויטקא ךס א ןענעז 1919 ןיא
 ןעמובראפ ןוא ןעמוקעג ןענעז ערעדנא ןוא .ןליופ
 רעד זיא ,1920 ןיא ,רעטעפש ראי א .םעיציזאפ ערעייז
 רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןראוועג ןפורעג לייט רעטסערג
 ־רעטעברא רעד ןופ טייקיטעט יד .יימרא רעשיליופ

 .ןראוועג ופמורשעגנייא רעבירעד זיא םייה

 ־בא יד ןעמוקעג ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא
 גנוריגער רעשילדפ רערעבאיצקאער רעד ןופ ןפירג
 םענופ יוו ןשיליופ םענופ ןעגנורעבארעד יד ףיוא
 טאה םייה־רעטעברא יד ןוא .סאלק־רעטעברא ןשידיי
 ־רעטעברא ערעדנא ךס א ןופ לרוג םעד ןטימעג טשינ
 ןטימ ןוא .ןסאלשעג ןראוועג זיא ןוא םעיצאזינאגרא
 יד ןראוועג טרעטשעצ זיא לאקאל םעד ןכאמראפ
 טימ ןפאשעג ןבאה רימ סאוו ,קעטאילביב עסיורג

 .גנוגנערטשגא ןוא שפב־תריסמ ליפ יוזא

 יד ןראוועג ןפאשעג יינ׳ס ףיוא זיא 1922 בייהנא
 ןבאה טאוו ,רעוט עטלושעגסיוא יד ןוא םייה־רעטעברא
 ־עגראפ רעטייוו ןבאה ,רעטילימ ןופ טרעקעגמוא ךיז
 ןיא טייקיטעט עכעלטפאשלעזעג־רוטלוק רעייז טצעז

 .טסייג ןשיטסיוואכאראב



 ןהכ ןושרג השמ

 קסנאלפ וופ בר רגח עדייז ןיימ

 ןעוועג זיא ,ל״ז ןאמיינ ןושרג השמ ,עדייז ןיימ
 ןוא ,ןראוועג רטפנ זיא רע זיב •קסנאלפ ןיא בר
 .רעטערטראפלעטש ןייז ןראוועג זיא ןאזלכימ ברה

 ןראוועג ןעמונעג זיא הבצמ רעד ןופ דליב םאד
 .1928 ראי ןיא דרעב טרא ןטוג רעקסנאלפ ןפיוא

 ןיימ :רעקידנגלאפ זיא םאטשפא־עילימאפ ןיימ
 ןריובעג ,(ל״ז ןדייז ןכאנ) ןהכ ןושרג השמ תא ןעמאנ
 זיא ןעמאנ םרעטאפ ןיימ .1896 ןיא קסנאלפ ויא
 רעטומ ןיימ ןופ ןעמאנ רעד ןוא ,ןהכ ךענעה ןעוועג
 םעד" :ןראוועג ןפורעג ךיוא ,הכרב ןעוועג זיא ה״ע
 םעד ןפורעג ןעמ טאה דימ ."רעטכאט ס׳בר ןטלא

 .לקינייא ם׳בר וטלא

 דאנ ןגיוצעגרעביא דיז רימ ןבאה 1901 ןיא
 יירד .רעדניק ןביז ןיעוועג ןענעז רימ .עשראוו
 ,רעדורב רעטסטלע ןיימ .רעטסעווש ריפ ןוא רעדירב

 ןוא אדיראלפ ,ימאימ ןיא טצעי דיז טניפעג ,ןרהא
 ןעוו ,1921 טניז ,ןאגישימ ,טיורטעד ןיא ןיווו דיא
 רערעגנוי ןיימ .עשראוו ןופ רעהא טרירגימע באה דיא
 רעטסעווש ייווצ ןוא עילימאפ ןייז טימ דוד רעדורב
 ־טיה ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז סעילימאפ ערעייז טימ
 ןיא ןבראטשעג ןענעז ןרעטלע עניימ .ןברוח־רעל

 .עשראוו

 עטוי ןוא רעגניצנאד היח ,סרעטסעווש ייווצ
 רעגנאל א טייז ןעניווו םעילימאפ ערעייז טימ גייווצ
 ייז ןבאה יודפ ןיימ ןוא דיא .ביבא־לת ןיא טייצ
 ןעניפעג ךיוא ןבאה רימ ,קירוצ גנאל טינ טכוזאב
 לארשי ןיא עטנאקאב־טגגוי ןוא םיבורק עטנעאנ ליפ

 50 ןוא 40 ךרע ןא ןעזעג טשינ ןבאה רימ עכלעוו

 •ראי

 א וריטאנראפ וצ טרעוו זיא םע זא ןיימ דיא
 ןעקנעדעג ןלעוו רעקסנאלפ ךס א עכלעוו ןעמאנ
 רעשיטסינויצ רעד וצ תוכייש א טאה טאוו ןוא
 ־נאווצ ןופ ביוהנא ןיא ,טייצ רענעי ןופ גנוגעוואב
 ןיזוק ןיימ ןופ ןעמאנ רעד — טרעדנוהראי ןטסקיצ
 :ןעוועג ןענעז ןרעטלע ענייז .ןטראגנייוו לשנא

 ט;יווועג ןבאה ייז ,ןטראגנייוו עדור ןוא ףלאוו
 .זיוהטאר םעד רעביאנעקא סאג־רעטסיולק רעד ףיוא
 ־אמ ראפ טנאלאט ןסיורג• א טאהעג טאה לשנא
 טכאמעג רע טאה 1906 רעדא 1905 םורא ןוא ,יירעל
 ןופ תויתוא עשיפאקסאדקימ טימ לצרה ןופ דליב א
 טאה רע .("דנאליינ־טלא" דיז טכאד) ךוב סלצרעה
 סאד ווא םעיפאק ויא ןקורד טזאלעג דליב םאד
 טלאוו םע .רעזייה ךס א ןיא ועגנאהעג זיא דליב
 אד זיא םע יצ ןעניפעגוצסיוא טנאסערעטניא ןעוועג

 .ראלפמעזקע אזא ץעגרע דאנ

 ,ה״ע דמלמ עלאז ןיבר םייב טנרעלעג באה דיא

 זיא רדח םנעמעוו ה״ע דמלמ לווייפ ייב רעטעפש
 .ןטסינויצ עקיטפנוקוצ ןופ טסענ א ןעוועג

 א ןוא דיסח רערעג א קידנעייז ,רעטאפ ןיימ
 ־פא ךימ טאה ,םזינויצ ןופ רענגעק רעכעלריטאנ
 ןיא טגרעלעג באה דיא •רדח ןקיזאד ןופ ןעמונעג
 א זיא טראד ןענרעל ןימ םאד .שרדמה־תיב ןטלא
 ךס א טנאקעג טלאוו דיא ןוא דיז ראפ לטיפאק
 ןענאמרעד דאנ דיז ואק דיא .םעד ןגעוו ןביירש
 עטלאק יד ןיא גאטראפ ןייטשפיוא ןופ םעט םעד
 טימ שרדמה תיב ןיא ןייג םאד ןוא טכענ־רעטניוו
 םאוו טימ קידנבאה טשינ .ריפאפ ןופ ןרעטמאל א
 רעקיטש ןסירעג ןעמ טאה ,ןוויוא םעד ןצייה וצ
 םעד טצייהעג טימרעד ןוא הווקמ רעד ןופ רעטערב
 ,ןיענדעל דאנ גנארד רעד .שרדמה תיב ןטלא ןופ ןוויוא
 סאה רעד ,ןטסינויצ ןוא םידיסח ןשיווצ המחלמ יד
 זיא סעכלעוו ,שרדמה תיב םעיינ םוצ םידיסח ןופ
 םאד — םזינויצ ןופ גנוטסעפ יד ןעוועג טלאמעד
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 ןיא הפוקת רעיינ א וצ ןטסאפראפ רעד ןעוועג זיא
 .ןבעל ןשידיי

 םיורא ןענעז רימ יוו ראי 51 רעבירא ןיוש זיא םע
 טסלאמעד ןופ ךיז ןבאה ןרעסאוו ךס א .קסנאלפ ןופ
 ןופ ךס א ןריולראפ ןבאה רימ .ןסאגעגניירא םי ןיא

 :ןבילבעג זבוא זיא טסיירט ןייא ראנ .עטסביל ערעזנוא

 טאוו רעמ ךאנ ןוא ,לארשי תנידמ ןופ ןייטשטנא םאד
 םעד ןיא קלח ןסיורג אזא טאהעג ןבאה רעקסנאלפ
 ןוירוג ןב דוד רעזנוא טימ הנידמ רעד ןופ טרובעג

 .שארב

 קסנאלפ ןיא ןושרג השמ ׳ר ברה ןופ רבק ןפיוא הבצמ יד
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 סערייא־סאנעוב / טראבלעג ןועמש

 טאטש ןיימ

 לאפרעביא ןשיצאנ ןכאנ ,1939 רעבמעטפעס ןיא
 עלא ןוא םייה ןיימ טזאלראפ ךיא באה ,ןליופ ףיוא
 זא ׳ראפ טפא רימ ויז טלעטש םע .ערעייט עגיימ
 טכארבראפ באה ךיא ווו ,טראד קירוצ ךייז ןיפעג ךיא
 ־יירפ א רימ ראפ ףיוא טייג שע .ןראירעדניק עגיימ
 ־עג לטעטש ןיא ךיז טאה׳ס ןעוו ,ןגראמירפ־קיט
 ־גראט רעד ,סאג רעקסוטלופ ףיוא דיראי רעד טלעטש
 זיא םאראראט ןוא שיור רעד .קראמ םעיינ ןפיוא גאט
 ־אווקעג ןוא יירענאגעג ,יירעיירקעג .רעשל־ןיא ןעוועג
 רעלדנעה .סעקשטאק ןוא זדנעג ,רעניה ןופ יירעק
 ןוא ןעגנודעג ויז ,טעיימשעגמורא ןבאה םינוק ןוא
 טשינ טקנעדעג זדנוא ןופ רעוו •ןזיירפ ןעגנודעגסיוא
 סעטרעיופ יד םאוו ,ענעטעמס טימ םילכ ענעדרע יד
 וצ טגנערבעג ןבאה פאק ןפיוא ךעלכיט עקיבראפ ןיא
 ־עגנייא רעטופ סעקלסא יד .קראמ ןפיוא ןפיוקראפ

 .רעטעלב־ץירה ענירג יד ןיא טלקיוו

 ךיז טאה׳ס םאוו ןביירשאב ץלא םאד ןעמ ןאק יצ
 ייווצ יד טימ קעניר ןפיוא קיטיירפ אזא ןיא ןאטעג
 סאד ןעקנירט וצ היחמ א ןעוועג זיא׳ס י ןפמולפ עסיורג
 דלאב ןוא .פמולפ רעד ןופ ךיילג רעסאוו עטלאקזייא
 ןדיוב עטלעטשעגסיוא יד רעביא ןזאל וצ ךיז רעדיוו
 עטעבראעגסיוא ענעגנאהעגסיורא יד טימ ןלעטש ןוא

 ־עג ךיז ןבאה ייז .םינוק עשיפראד יד ראפ תורוחס
 ןטימ רעפיוקראפ רעד ןוא ןשארג א רעביא ןעגנוד
 עקידרדסכ ןופ טבעה עטיור ןגארקעג ןבאה רעפיוק
 ־עג ךיז ןבאה רעטייוו לסיבא •חקמ םעד ןפאלקנייא
 ־אוו םעילאב עסיורג יד טימ רעלדנעהשיפ יד ןעניפ
 ־עלאב עדעי .טכעה ןוא ןפראק עקידעבעל יד טימ רעס
 ־געמ עריא טיול תבש דובכל טפיוקעגנייא טאה עטסאב
 א ןופ פראק ןסיורג א טפיוקעג טאה׳ס רעוו .טייקכעל
 ףיוא שיפ רעבא .לדנעיילש ןיילק א רעוו ןוא אליק ייווצ

 .ןעמעלא ייב ןייז טזומעג ןבאה תבש

 ןוא ,טגאמראפ קסנאלפ טאה ןח רעשידיי לפיוו
 ־עג ךיז טימ תבש רעד טאה טייקנביוהרעד רעסאוו

 !בוטש רעשידיי רעד ןיא טגנערב

 ,ןשטנעבטכיל ראפ .דעש א רשפא יוו ,רעמ טשינ

 ןדניוושראפ טאהעג גנאל ןיוש זיא דיראי רעד ןעוו
 ־גייא ןעוועג ןיוש ןענעז ןסאג עלא ןוא לטעטש ןופ
 ןיא ןבילקעגניירא תבש רעד ןיוש ךיז טאה ׳טליטשעג
 ןופ ךרוד ךיז טריצאפש עמ ןעוו ווא .רעזייה עשידיי יד
 ייס עמערא ייס ,רעטייווצ רעד וצ בוטש רעשידיי ןייא
 טשרעה תבש רעד יוו ןעז טנאקעג ןעמ טלאוו ,עכייר
 שיט ןפיוא .קילייה ןוא קידתוכלמ םענייא ןדעי ייב
 ־בייל ענרעבליז יד .ךעטשיט סייוו א טיירפשעגסיוא זיא
 טמיורעגוצ זיא בוטש יד .עטיירג ןיוש ןעייטש רעט
 יד ןופ תוחיר עמענעגנא יד טימ טקעמשראפ ןוא
 ןראפ וצ ןעמוקעג זיא׳ס זא ןוא .םילכאמ עקידתבש
 ןיא ףסומ ןענעוואד ןוא ןייז תבש־לבקמ ןזח א
 ןעוועג ךעלגעמ טשינ ןיוש זיא לוש רעסיורג רעד
 ןופ ועוועג זיא טקאפעג יוזא ׳ןעמוקאבוצניירא ךיז
 ־אד ןכאנ שמש רעד טאה לאמ סעדעי יוו .םיללפתמ

 ,ןפורעגסיוא ןוא ןחלוש ןיא סאלק א ןבעגעג ןענעוו

 םיחרוא יד ןעמענוצמייהא םיתב־ילעב יד טעב עמ זא
 ...ןעמוקעג וענעז םאוו

 ,ןלאקאל יד ןיא לופ ןעוועג זיא ןטנווא יד ןיא

 ,ןטארעפער .ןעייטראפ ווא םעיצאזינאגרא יד ןיא

 ןבאה ןסעומש עקיציה יד .ןטנווא־לטסעק ,סעיסוקסיד
 רעוו ןוא .ןיירא טכאנ רעד ןיא טעפש זיב ןגיוצעג ךיז
 ןכאמ ןראפ ןפאלש רעירפ ןעגנאגעג םע זיא זדנוא ןופ
 וצ קראמ םעד םורא ןוא "ץיוועקיב" ןפיוא ריצאפש א
 ־אב ןענעז םאוו ׳ןגארפ עטלעדנאהאב יד ןריטנעמאק
 ןעוועג ןענעז ןפורנשיווצ יד יצ ןוא ןראוועג טריר

 יטשינ יצ טרא ןפיוא

 ,קסנאלפ םורא ןעוועג ןענעז ךעלטעטש ךס א

 ןבאה יוזא ,לטעטש רעזדנוא ןעוועג זיא׳ס יוו יוזא טא
 טשינ .ןליופ ןיא ךעלטעטש עשידיי ערעדנא ןעזעגסיוא
 ־ראפ טאה קסנאלפ זא ,ןבעגוצ אד ךיא ליוו ץלאטש ןא
 טימ לופ ,עקיניזטסווואב א ,טנגוי ענעדלאג א טגאמ
 ,ןבעל שידיי קיטכערעג ןייש א ןעיוב וצ םזאיזוטנע

 .ןויצ־תביש ןופ תומולח עגייש יד טימ טכיוהאב
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 ־פיוא םעניא טסיירט א ןעניפעג רימאל ןוא .טלעוו עש םאוו ,םרעריפ עשידיי יד טימ ץלאטש ןייז רימאל
 ןופ גנוקיטסעפראפ ןוא גנוקראטש ,םקורו םעניא ,יוב םעד ןגייב רימאל .ןבעגעגסיורא דיז ןופ טאה קסנאלפ

 .לארשי תנידמ — םייה םנעמעלא רעזדנוא עכלעוו רעטבוא קסנאלפ ןופ תוברוח יד ראפ פאק

 ־ידיי ענייש ןוא עסיורג א ,עצנאג א ןבארגאב טגיל׳ס

 סאג רעוועשראוו יד
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 סקופ וימינב

 קסבאלפ ייב עלעטעטש עניילק םאד - וישטאכאס

 טנאקאב זיא ןישטאכאס לטעטש־ןריובעג ןיימ
 ־שירק רעד :טייקנייש־רוטאנ רעקידברעביוצאב ריא טימ

 סרעדבוזאב ,גרעב־רעביוצ יד ,ףיול־רעסאוו רענעלאט
 ןגעוו תונורכז ףיוא טקעוו םארו ,גראב־ןאעלאפאב רעד

 .ןראי עשרעדביק ערעזדנוא ןוא המחלמ

 טרעדנוהראי ןט־18 ןופ ןבאה לטעטש םעד סורא
 עשידיי ןופ טייק א .טעברא־דרע ןופ ןדיי טבעלעג ןא
 עבייר א ןעוועג זיא םע .ןישטאכאס םודא רעפרעד
 ךס א טאה סאוו ,םרעבזאפ יד ,עיטסאביד עשידיי
 ־בירגעג ריוא ןוא רעפרעד יד ןופ ןדיי יד ןפלאהעג
 ןיא ןדיי טעברא ןבעגעג ןוא םיבושי עשידיי טעד
 .ליטסקעט טעבראעגסיוא ■טאה סאוו קירבאפ רעייז

 ,ןדבאטשפיוא עשיליופ יד זיב ןגיוצעג ךיז טאה םאד
 ןופ גבאגרעטנוא רעד .עיצאפוקא עשיסור יד ךאנרעד
 זיא ןישטאכאס זא ועוועג םרוג טאה רעפרעד יד
 ־טלאמעד יד בילוצ ןראוועג ןפמורשעגנייא ךעלעמאפ
 ןעגנאגעגרעביא חוכ טימ זיא דרע יד .תוריזג עקיד
 ןבאה ןדיי עטלייצעג ראנ .טבעה עכעלטסירק ןיא
 רעייז ייב ןטלאהעג דיז ןעגבוגבערטשבא עלא טימ
 ־רדסכ ןופ ןראי עגנאל דאב רעבא ,ץיזאב־ןדאב
 ,םיבכש עכעלטסירק יד דצמ ןעגבוגלאפראפ עקיד

 זיא ןבילבעג .דרע יד ןזאלראפ טזומעג ייז ןבאה
 עבעסעזעגבייא 80 עריא טימ ןישטאכאס לטעטש םאד

 .סעילימאפ

 םלא הסברפ רעייז ןעבופעג ןבאה ןדיי ךס א
 עשיליופ עקילאמא יד ןופ רעטלאווראפ ןוא רעטכאפ
 ןופ דסח םעד טימ טבעלעג ןבאה ייז .ףייה עשיצירפ
 ,ןדיי עצלאטש ןוא עיירפ ןעוועג רעבא ןעבעז ייז .ץירפ

 •טייקבייש רעשידיי טימ לופ

 ףייה עשיצירפ יד ןיא טייקמאזבייא רעייז ייב
 ־בעמוק .ןישטאכאס ןעוועג הקיבי עקיטסייג רעייז זיא
 לטעטש ןיא םיבוט־םימי ףיוא החפשמ רעייז טימ קיד
 ייז ןיא טכאוורעד םע יוו ןעזעג ןעמ טאה ,ןיירא
 קלאפ םוצ טייקדבובעגוצ יד ןוא ןביולג רעפיט רעד
 ־טימ ןישטאכאס ןופ ובאה ייז .הרות רעד וצ ןוא

 .רעדביק ערעייז ראפ םידמלמ ןעמובעג

 ,םיבבר 2 טאהעג ןישטאכאס טאה וראי עבעי ןיא

 ןעמוקבא ןטימ .םידמלמ עבעעזעגבא ,עטוג ,םיטחוש 3
 ןופ ןוא ןעגבומיטש עשיטימעסיטבא עייב יד ןופ
 ףייה עשיצירפ יד ןופ ןדיי יד ןבאה ׳םאה־ןסאר
 םזיטימעסיטבא רעד .הסברפ עטצעל רעייז ןריולראפ
 ןייז טאה דיי א ווו עלעקביוו סעדעי טמסראפ טאה
 טייקמערא םיורג טכארבעג טאה םאד .טיובעג םייח
 טכוזעג ןבאה ןדיי ןוא ,ךעלעטעטש עביילק יד ןיא
 זיא ןראי עבעי ןיא .ןרעדבאוווצסיוא ןטייקכעלגעמ

 .עקירעמא — גבובעפאה יד ןעוועג

 ןישטאכאס ןיא תוחפשמ עבעסעזעגבייא עטלא יד
 ־םבבעל ןטלפייווצראפ רעייז טריפעג גבאל ןבאה
 לטעטש ןיא ןדיי יד ןופ הסברפ־טפיוה יד .לגבארעג
 יד ןיא .פעבק־רעטומלרעפ וריצירבאפ םאד ןעוועג זיא
 סבטסביימ ןבאה ,םעבראפ םעביילק ןיא ,ךעלקירבאפ
 זיא טימרעד ןוא ,רעטעברא עכעלטסירק טעבראעג
 עבעטלאהאב א .םאה־ןסאלק ווא ןסאר רעד ןסקאוועג
 .טעילטעג טאה םיטאבעלאב עשידיי יד ןגעק האבש

 רעד טימ טכאוורעדטימ טאה טבגוי רעבישטאכאס יד
 טאה םע .םוטבדיי ןשיליופ ןופ גבוגעוואב־סבאסעבער
 ,טבעיילעג טאה ןעמ .קעטאילביב עכייר א ןפאשעג דיז

 ןעבאטשטבא זיא׳ס .טריטוקסיד ,ןעגבוזעלראפ ןטלאהעג
 ןגעוו טדערעג טאה׳מ .עיצאזיבאגרא עשיטסיבויצ א

 .לארשי ץרא

 -לעגיפש קחצי ןעוועג זיא רעבאיפ רעטשרע רעד

 ייב םעבייז ךרזאב העי דאנ .(ל״ז ביצי .י) — ןאמ
 ןשיצולח ןגעוו טלייצרעד רע טאה ןרעטלע עבייז
 ־טבגוי עלא ייב טעמכ םזיבויצ טצבאלפעגבייא ,טסייג
 .ןישטאכאס ןופ רה ורעטלע םייב דיוא ווא עכעל
 םעראוו א טאהעג טאה ,שטבעמ רעסיורג רעד ,ביצי
 ןייק ןעמוקעג זיא םאוו רעבישטאכאס רעדעי .ץראה

 .םייח א ןעבופעג םיא ייב טאה ,לארשי ץרא

 עשיטסיבויצ יד ךיז טאה ןראי ערעטעפש ןיא
 ערעטלע יד ריוא .טקראטשראפ רעמ דאב טעברא
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 ריז טקנעדעג םע .ןראוועג ןגיוצעגטימ ןענעז ןדיי
 ־םינויצ יד ןעמונראפ טאה זיוה רעזדנוא ןיא :טרפ א
 ,"הרקתה" ןסייהעג טאה םאור ,עיצאזינאנהא עשיט

 :ה״ע רעטומ ןיימ וצ ךיא גאז לאמא .ןרעמיצ ייווצ

 ךיא) ."טלעג־הריד ךס א קידלוש ןיוש ןענעז רימ"
 הניק" :רעטומ ןיימ טגאז .(טעטימאק ןיא ןעוועג ןיב
 ענייד ןופ ,טלעג־הריד ןעמענ ךיא לאז ןעמעוו ןופ
 ןייז ןוא לארשי ץרא ןייק ןראפ ןלעוו סאוו םירבח

 "י םייה רעיינ א ןופ םיצולח

 יוו טבעלעג ןבאה סעילימאפ ענעסעזעגנייא יד
 א ,עסאק דסח־תולימג א ועוועג זיא םע .החפשמ ןייא
 .ןרעגנוה םעגייק טזאלעג טשינ טאה ןעמ .םילוח רוקיב
 זיא ןליופ ןעוו ,גירק־טלעוו ןטשרע ןופ ןראי יד ןיא
 יד ןופ ןענעז ,עזאלמייה טימ טציילפראפ ןעוועג
 ןיא ץנעטסיזקע ןכוז ןדיי ןעמוקעג טעטש עסיורג
 ןעמונעגפיוא ןישטאכאס טאה ,ךעלטעטש עניילק יד
 א טנדראעגנייא ,םמערא ענעפא טימ עזאלמייה יד
 ןעמונעג ויז וצ ןבאה ןדיי ,עלוש א ,ךיק־סקלאפ
 ־סערג רעד טימ ופלאהעג ייז ןוא סעילימאפ עצנאג

 .גנוגנערטשנא רעט

 ןיא קעווא זיא החפשמ א ןופ גייווצ א ןעוו
 .טרעיודאב סאד עלא ןבאה ,טלעוו רעסיורג רעד

 .רתס ןתמ טימ ןפלאהעג ךס א טאה לטעטש סאד

 ־ערא ןפלעה וצ ןעוועג זיא טפאשביל יד סיורג יוו
 :ןראי־טנגוי עניימ ןופ ךאז א ךיז טקנעדעג ,עמ

 ־גאשעגקעווא טאה ,ל״ז סקופ שובייל ,רעטאפ ןיימ
 ¬רוא תסנכה ראפ רעמיצ א זיוה ןייז ןיא ןעק

 ענייז ןופ קידנעמוקמייהא ,קיטיירפ ןדעי ןוא ׳םיח
 ןרעגנוי ןיימ ןוא ךימ רע טאה ,תועיסנ עכעלטפעשעג
 רעגאל ןיא ןעמוקעגמוא זיא םאוו ,לואש רעדורב
 ועמאזוצ עלא ןבאה רימ ןוא ,ןפורעג ,ץיוושיוא
 טלופעגנא ,בוטש םיחרוא־תסנכה יד טקיניירעגסיוא
 יד טפאלקעגסיוא ,יורטש ןשירפ טימ קעז־ףאלש יד
 ןוא ,ןוויוא םעד טצייהעגנייא ריוא רעטניוו ,ןקעדוצ
 ןיא ,ךעלרעדניק ,טצעי :טגאזעג רע טאה ךאנרעד
 לבקמ תבש םעד ןוא ןשאוומורא ךיז ןיידא הווקמ
 ןעוועג זיא שיט םייב ןאמערא ןא וא ווא .ןייז םינפ
 םאד ועוועג זיא ןייש יוו .תבש רעטרעטשראפ א
 .םמעדייא ווא ןיז טימ ןדיי .לוש ןופ ןייגמייהא

 .ךעלטימעג .ןרוגש ןוא רעטכעט ערעייז טימ סעמאמ

 ־הוולש אזא טימ ,תבש םעד דובכל טצופעגסיוא
 ־וצ טימ ןוא ,לרמז א ועגנוזעגרעטנוא גנאג ןקיד

 .שיט־תבש םוצ חרוא ןא טריפעגטימ טייקנדירפ

 ןטינשראפ לאמ ןייא טימ ןענעז עצנאג תורוד
 .רעכערבראפ עשיצאנ יד ןופ ןראוועג

 ־רעמ יד ןופ ןראוועג לוצינ ןענעז ראנ עטלייצעג
 םאוו רענישטאכאס עלא טימ ןעמאזוצ .טנעה עשירעד
 לטעטש שידיי רעזדנוא רימ ןענייוואב ,לארשי ןיא ןבעל

 .ןישטאכאס



 ןייטשפראש םהרבא

 ץירוארבישפ

 .ןכארבעגסיוא זיא המחלמ־טלעוו יד .1914 ראי
 .קירעיורט ןוא וקארשרעד ןענעז ןדיי רעציווארבישפ

 רעשיראצ רעד ןיא ןראוועג טריזיליבאמ ןענעז ליפ
 טעוו ןגראמ רעד סאוו טשינ טמייוו ןעמ .יימרא
 ןעוו ךיז ןעוועקעדזיא ,ןעוועשוב ןקאזאק יד .ןעגבערב
 וצ גאט ןופ טסקאוו תורקי רעד .דיי א ןפערט ייז
 ויוש ןעמ ןאק ןגראמ ןוא ,טפיוקראפ טנייה .גאט
 ־גרעטעמשעצ םעד דאנ •טלעג םעד ראפ ןפיוק טשינ
 ,ןסיירפ ןיא ןעמוקאב ןבאה ןסור יד טאוו פאלק ןקיד
 יימרא עשיראצ יד .םיוראפ שטייד רעד טרישראמ
 םילכ עלא זא גנונעדראראפ א טמוק׳ס .קירוצ טערט
 .יימרא רעד ןבעגפא ןעמ לאז רעפוק ןוא שעמ ןופ
 ,רעטכייל עקידתבש ענעשעמ יד ןבעגעגפא ןבאה ןדיי

 .ןכאז ערעדנא ןוא שיפ ןופ ןעלדנאר ענרעפוק יד

 טגאז ןעמ .םאג ןיא ןזייוו וצ דיז ארומ באה דיא
 ןגעקא .שטייד ןופ ןעמונראפ ןיוש זיא קסנאלפ זא
 טכאמעג ןענעז ,ץאלפ ןרעכעה א ףיוא ,ץיווארבישפ
 ־רעדיוו א וצ ךיז טיירג יימרא עשיראצ יד .סעפאקא
 זיב העטיש טרעוו יימרא עקידבטערטפא יד .דנאטש

 .רעטילימ וייק טשינ טעז ןעמ .ליטש טרעוו םע

 עיצאוקאווע

 טניימעג ןבאה רימ .גאטראפ תבש ןעוועג זיא םאד
 ־ראפ טסייה סאד ,קסנאלפ ןייק ןפיול ןלעוו רימ זא
 רעד .שרעדנא זיא ןעשעג רעבא .שטייד םוצ ,טרעק
 ,עיצאוקאווע טרעדאפ ןסור יד ןופ טעפאטש רעטצעל

 ןעמ .ןביילב טשינ טונימ ןייק ןעמ ןאק אד לייוו
 ־ארבישפ יד ייב זיא ץלא .וצ עשראוו וצ זנוא טגאי
 לענש טאה ןעמ .טיירגעגוצ ןעוועג ןדיי רעציוו
 טנלאשט םאד ,טזאלעג עקיטיונ םאד הרעפ טנאפשעג
 ןייק געוו ןטימ קעווא ןוא ךווירא ןיא טזאלעגרעביא
 ,תוריד עיירפ ליפ ןעוועג ןענעז עשראוו ןוא .עשראוו

 ןבאה .דנאלסור ןפיט ןיא ןפאלטנא ןענעז ךסא לידו
 עשטייד יד זיב עשראוו ןיא טניווועג לידורעד ירימ

 םורא געט ראפ א ןיא .טרישראמניירא טאה יימרא
 געוו רעד .ןילדאמ גנוטסעפ יד ןלאפעג ךרא זיא
 רעביא ןקירב עלא רעבא .יירפ ןראוועג זיא קירוצ
 קירב יד דיוא .ןסירעגפיוא ןעוועג ןענעז לסייוו רעד

 .עגארפ—עשראוו

 ןשטייד םמלעהליוו רעטניה

 ןראפעג ןוא ןכאז יד טקאפעגנייא קירוצ טאה ןעמ
 ךרוד רעטייוו ןראפעג ןענעז רימ .ןגעוו־ןטייז ךרוד
 ךאטנאפ יד רעבירא םולשב ןענעז רימ .דארגעשיוו
 רימ ןענעז דארגעשיוו ןופ .לאצפא ןא ראפ קירב

 .םייהא ןראפעג

 םעד ןעזרעד רימ ןבאה ,םייהא קידנעמוקנא
 ךיוא .טנערבראפ רעזייה עכעלטסירק עלא .ןברוח
 ןענעז רעזייה עשידיי עקירעביא יד .עשידיי ירוצ
 ןסירעגפא ראנ ,ץנאג זיא זיוה רעזדנוא .ץנאג ןבילבעג
 יד ראנ ןבילבעג .ןגארטעגסיורא ץלא העסעלש יד
 ךגעק יד ןיא ןעניפעג ןעמ טאה ןכאז ליפ .טנעוו ריפ
 רעזנוא ןשיווצ טכאמעג טאה שטייד רעד סאוו סעפאקא
 יד ראפ לאירעטאמ םלא לבעמ סאד קידנצונ ,ףראד

 .סעפאקא

 ־עגנייא ,ךיז וצ ןעמוקעג ןעמ זיא זייווכעלסיב
 ןייק ןראפעג ןענעז רימ .זיא םע יוו ריז טנדרא

 .ןאט וצ רעטייוו םאוו ןקוקמורא ךיז קסנאלפ

 .טשינראג לאמנייק יוו ועוועג זיא קסנאלפ ןיא

 .גונעג ואראפ זיא ןסע ,הסנרפ ןבאה ,ןעלדנאה ןדיי

 טריפעגנייא .גנונעדרא טריפעגנייא ןבאה ןשטייד יד
 ןעמ טאה דאז רעדעי ףיוא .זייפש ףיוא ןטראק

 .(גנוקיטעטשאב) ןייש ןלעיצעפס א טפראדעג

 יד ןיא ןריזיווקער ןביוהעגנא טאה שטייד רעד
 .לפאטראק ,האובת הרעפ ,תומהב רעפרעד עקימורא

 ־טפיוה ןראוועג זיא קאינעשאפ עשטנאי דיי רעד
 ןוא ןפיוק טראטעג טשינראג טאה ןעמ .ראטיזיווקער
 ־ארבישפ .ןזיירק טכאמעגרעביא טאה ןעמ .ןפיוקראפ
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 קסנאלפ .זיירק רעוועשראוו םוצ טרעהעג טאה ץיוו
 סאד .ץיווארבישפ ןבענ זיירק־ץענערג יד ,קצאלפ וצ

 .קסנאלפ ןופ ןסירעגפא ץיווארבישפ טאה

 ןוא האובת טימ לדנאה־סיורג א ןראוועג זיא׳ס
 הרוחס טרעפילעג ןבאה םירחוס רעקסנאלפ .תומהב
 הרוחס יד זיא ץיווארבישפ ןוא .ץיווארבישפ ןייק
 טאה ןעמ לייוו .טכאמ רעד ןופ לאגעל ןראוועג
 .הרוחס רעטילימ ןראפ ךיוא עשראוו ןייק טלעטשעגוצ

 .תופתוש טכאמעג עלא ןבאה ןדיי רעציווארבישפ

 יד טימ שארב ,וויטארעפאק רסיורג א ןראוועג זיא׳ס
 ־לעגנעב ןושרג ןוא טראגמיוב השמ םירחוס עקיטכיט
 ,ןפאלשעג טשינ זיא קאינעשאפ עשטנאי ךיוא .ףראדס
 .אקיתופא יד טכאמעג ןוא טנאה א טגיילעגוצ ריוא ראנ

 ןטיהעג .עלופ ןעוועג ןענעז ןלאטש ןוא רעלכייפש יד
 ןענייש ןוא ןסקיב טימ רענלעז עשטייד ייז ןבאה
 ןביוהעגנא ןעמ טאה ץיווארבישפ .שאטדבעזוב ןיא
 םעד בילוצ /׳קיצנאד ןיילק" ועמאנוצ ןטימ ןפור
 ןדירפוצ ןעוועג ןענעז םידדצ עלא .לדנאה ןסיורג
 .חוורב הסנרפ טאהעג ןבאה ןדיי רעציווארבישפ ןוא

 ץיווארבישפ ,ךילע םעקישטרעלאה

 ־שטייד הנאלסור — סעיצולאווער עלא ךאנ ,1918
 טשרעה סע .טיירפאב ןליופ טרעוו — ,ןראגנוא ׳דבאל
 ןוא ןעוועשוב םעדנאב ערעלוגער טשינ .סאאכ א
 הרעב טדיינש ןעמ .ןדיי רעביא ־ויז ןעוועקעדזיא
 ןיא לוויטש ןדיי ןופ פארא טיצ ןעמ ,טריבאר ןעמ
 זיא עשראוו ןיא טכאמ עלארטנעצ יד .סאג ןטימ
 ־סדוסליפ .ןילפיצסיד ןייק אטשינ זיא סע .קיטכעממוא
 ,ייצילאפ יד .רעסעב טשינ ךיוא ןענעז ןרענאיגעל סיק
 .ןוטפיוא טשינראג ןאק ,רעדיילק עליוויצ ןיא ךאנ
 ןייק ןעמוקעגנא זיא ןשיווצניא .קערש ןיא ובעל ןדיי
 ןופ יימרא עקיליוויירפ יד ךיירקנארפ ןופ ןליופ
 .סעקישטרעלאה ענעפורעג יוזא יד .רעלאה לארענעג

 ,ץיווארבישפ ןופ טייוו טשינ טרינאיצאטס ןבאה לייט

 .קסבארוו טוג ןיא

 א טנידעג טאה זיוה ןיא טראגמיוב השמ ייב
 ־רעלאה יד טימ טנעקאב ריז טאה יז .ןיטסירק עגנוי
 .ןהעש עיירפ יד ןיא ייז טימ טגנערבראפ ןוא םעקישט

 זיא׳ס ןעוו .קיטסניד א ןיא טריסאפ טאה םאד ןוא
 ןראפעג ןענעז ןדיי :עטסניימ יד .קסנאלפ ןיא דיראי
 ־ביירא ןבאה גאטימ דאנ .דיראי םוצ קסנאלפ ןייק
 ־ישטרעלאה גנולייטפא ןא ץיווארבישפ ןייק טרישאמ
 .ףיוה םטראגמיוב ,דשמ טריקאלב ןוא רעוועג טימ סעק

 ־סיורא טשינ ןיוש זיא ,ןעוועג טראד זיא סע רעוו
 סאוו ןעז ןעמוקעג זיא םע רעוו .ןראוועג טזאלעג
 טאה ןיידא .ןבילבעג טראד ויוש זיא ,ןעשעג זיא

 טאה ןעמ .טשינ — קירוצ סיורא ראנ טזאלעג ןעמ
 ,לאפ םעד ןסירעגפיוא ,עיזיווער עגנערטש א טכאמעג

 טכוזעג טאה ןעמ .ףיוה ןפיוא ,רעייש ןיא טכוזעג
 ןופ ןעמוקעגקירוצ ןדיי יד ןענעז ןשיווצניא .רעוועג
 ןענעז ,ראפ טמוק אד סאוו קידנסיוו טשינ ןוא ,דיראי
 ־ייב .ןטלאהראפ ןעמעלא ןעמ טאה .ןפאלעג ןיחא ייז
 רעגנערטש א רעטניה ןדיי עלא ןעמ טאה טכאנ
 ןיא ןפראוועגניירא עלא ,קסנארוו וייק טריפעגפא ךאוו
 יד .(קירבאפ־טריפס) עינלעשזאג רעד ןופ רעלעק א
 ךיילג ןענעז יירפ רעד ףיוא ןבילבעג ןענעז םאוו
 ןגעוו ןסיוו וצ ןבעגעג ןוא קסנאלפ ןייק ןפאלעגקעווא
 ןופ םינלדתש עשידיי ןענעז םנגראמ וצ .קילגמוא
 גוצרעסאוו לספעש ןוא ןידג רודגיבא טימ שארב קסנאלפ
 ייצילאפ יד .ףראד ןעמ ווו ןעגנאגעג ׳ערעדנא ןוא
 ףיוא ןעמונעג ,ןינע ןצנאג םעד ןעמונעגרעביא טאה
 ןיטסירק יד גנושראפסיוא ןוא רעהראפ ןגנערטש א
 טאה יז זיב ,טראגמיוב השמ ייב טנידעג טאה םאוו
 ןופ טסייוו יז זא ועוועג הדומ ןוא ןכארבעגנייא ךיז
 ריא טאה קישטרעלאה רעטנאקאב א ראנ .טשינראג
 באטש ןיא ןדלעמ לאז יז טדערעגוצ ןוא טנרעלעג
 ־עגסיוא דיוא ריא ןוא רעוועג ןטלאהאבסיוא ןגעוו
 טרינעצסניא ועוועג זיא ץלא .ןדער וצ יוזא יוו טנרעל
 ןוא טיירפאב ןעמעלא ףכית טאה ןעמ .סיוראפ ןופ
 טכאנ א טימ ןעמוקעגפא וענעז .ןדיי רעציווארבישפ

 .קערש טימ ןוא רעלעק ןיא

 לוויטש ראפ א בילרצ

 יימרא עשיטסיוועשלאב יד ןעוו ןעוועג זיא םאד
 עטפאלקעצ .ןליופ ןייק ויירגלאפרעד טרישראמ טאה
 ־קירוצ ךיז טאה יימרא רעשיליופ רעד ןופ ךעלטשער
 .הה ,זדנוא ייב .ףראד רעזדנוא קידנראפכרוד ןגיוצעג

 א טלעטשעגנא ןעוועג זיא ןייטשפראש םלושמ ייב
 ,רענלעז עקידנראפייבראפ יד .רעדניק ראפ דמלמ

 ענייש ראפ א טגארט דמלמ רעד זא קידנעעזרעד
 ןגיוצעגפארא ןוא ןלאפרעביא םיא ייז ןענעז ,לוויטש
 ןכאמ ראפ ,גאלוצ סלא ןוא סיפ יד ןופ לוויטש יד
 ןיא קידנבאה .דראב יד םיא ןטינשעגפא ,ןדלאוועג
 א ובירשעגנא ייז וצ רע טאה ,םיבורק דנאלסיוא
 .תמא םעד ןבירשעג .םענעעשעג םעד ןגעוו ווירב א

 רוזנעצ יד .סערדא־קירוצ רעזדנוא ףיוא ךעלדנעטשראפ
 ףיוא םיא ןבירשעגרעביא ,ןטלאהראפ ווירב םעד טאה
 המלמ ןופ טפירשרעטנוא יד טזאלעגסיוא דאנ ,שיליופ
 ראדנאשז א ןעמוקעג זדנוא וצ זיא גאט ןסיוועג א ןיא

 .רעטאפ ןיימ טריטסערא ןוא

 ןפאלעג ןענעז ,םאוו ראפ קידנסיוו טשינ הימ
 םינלדתש רעקסנאלפ יד .ןאט וצ םעפע קסנאלפ ןייק
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 םעד טשראפעגסיוא ןוא ,ףראד׳מ ווו ןעגנאגעג ןענעז
 ־יגירא ןיא ווירב ןשידיי םעד ןזייוו ןסייהעג ךיז ,וינע
 טסווועג טשינראג ןופ טאה רעטאפ ןיימ לייוו .לאנ
 ןופ רעביירש רעד זא ןזיוועגכאנ טאה ןעמ .ןגאז וצ
 זיא טאוו רעוואדאלוו ראנ ׳ןייטשפראש טשינ זיא ווירב
 ־עגפיוא זיא ץלא .דמלמ םלא זדנוא ייב ןעוועג לאמא
 ןענעז גבושראפסיוא ןוא עגאלקנא יד .ןראוועג טרעלק
 .ןראוועג טיירפאב זיא רעטאפ ןיימ ׳ןראוועג טרילונא

 .למוג טשטנעבעג רעטאפ ןיימ טאה קידנעמוק םייהא

 קיטילאפ־״סעשווא"

 ־ימעג יד .ןטערטעגפא זיא יימרא עשיטסיוועשלאב יד
 ןראוועג ץלא זיא זייווכעלסיב .טקיאוראב דיז ןבאה רעט
 טראגמיוב השמ ׳ר דיי רעציווארבישפ רעד .לאמראנ
 ןראפ ןלעטשוצוצ רעטערטראפ־טפיוה רעד ןראוועג זיא
 ןטראפסנארט עצנאג .שיילפ ףיוא תומהב רעטילימ
 רעד ןופ ןראוועג טריפעגפא ןענעז תומהב עקידעבעל
 דאנ ןוא ןסערק יד וצ עיצאטס־ךאב רעקסלעשאנ
 רעד ראפ דנאלסורסייוו ןוא עניארקוא ןיא העטייוו
 ןבאה ןדיי זא טניימעג טאה ןעמ .יימרא רעשיליופ
 רעד .םיזיריק א ןראוועג זיא םע זיב .הסנרפ רעדיוו
 זיא םע .ןראוועג ןפורעגפא זיא תומהב ןופ לעטשוצ

 ןענידראפ וצ .לדנאה ןיא דנאטשליטש א ןטערטעגנייא
 ־בארג רעטסינימ־ץנאניפ .דעווש ןראוועג זיא לדנער א
 םוצ טשינ העווש ןראוועג זיא ףיורש־רעייטש סי-קס
 לארענעג רעטסינימ־ןרעניא רעד רעטעפש .ןגארטרעד

 ."םעשווא" ןטמיראב ןייז טימ יקסוואקדאלקס

 ־גיירא ןביוהעגנא ןטסירק ןבאה זייווכעלסיב
 יד ןיא טריטיגא טאה ןעמ .לדנאה ןיא ןעגנירדוצ
 עיינ יד ךיוא .ןדיי טימ ןעלדנאה וצ טשינ רעפרעד
 טרעייטשעגייב טאה קסנאלפ ךרוד ץפרעש ןופ ןאב
 זיא ףראד ןיא .ץיווארבישפ ןופ הדירי רעד וצ
 ןאטעג םענ א קירוצ ריז ןבאה ודיי .ליטש ןראוועג
 ןביוהעגנא ןיילא ןוא .עכאס ןוא ןזייא־רעקא םוצ
 "טרא" טפאשלעזעג יד .רעדלעפ ערעייז ןטעבראאב

 ןוא העירז ףיוא תואולה ןבעגעג טאה עשראוו ןיא
 .ץיווארבישפ ןיא ןדיי יד ראפ ראטנעווניא־טעברא

 .ןבעל שיפראד טושפ א טבעלעג ןבאה ןדיי
 ןוא קיאור טבעלעגסיוא ןעוועג דיז ןטלאוו ייז ןוא
 רעלטיה ןעוו .1939 ראי םאד טשינ ןעוו ןדירפוצ
 טימרעד ןוא ןליופ ףיוא ןלאפעגנא זיא ומש חמי
 המחלמ־טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא רעד
 םיבושי עשידיי יד וצ טכאמעג ףוס א טאה סאוו
 א ׳ץיווארבישפ וצ ךיוא םכותב ןוא ,עפארייא ןיא
 ־ידיי רעשיפראד רעטעוועדנופעגנייא רעלענאיצידארט

 .תורוד ןופ בושי רעש
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 רעציוואחבישפ א ורפ תרנררכז

 ןייק קסנאלפ ןופ טריפ סאוו געוו־טפיוה ןפיוא
 12 ,ץיוואראבישפ ףראד סאד ךיז טנפעג ,עשראוו

 .םישטארקאז ןופ 14 ןוא קסנאלפ ןופ רעטעמאליק

 ןבאה ןדיי ןעוו ןופ ןגאז וצ רעווש זיא םע
 ןט*17 םענופ דעלניישראוו .ץיוואראבישפ ןיא טניווועג
 עשידיי רעציוואראבישפ יד ןופ ליפ לייוו ,טרעדנוהראי
 ־רעטלע ןופ תולחנ ערעייז טגשריעג ןבאה רעניווונייא

 .םעדייז רעטלע

 עשידיי 20 א ייב ףראד ןיא טבעלעג ןבאה םע
 ןוא טפאשריוודנאל טימ ךיז ןעמונראפ .סעילימאפ
 ןענעז ןדיי עשיטאבעלאב עקידובכב עכעלרע .רחסמ
 ןיא ןרעדנא ןא ןפלעה וצ טיירג דימת ,ןעוועג סאד

 .טיונ

 יד ןעוו ,גירק־טלעוו ןטשרע ןופ טייצ רעד ןיא
 עקנארק עקירעגנוה ןוא ,ןליופ ןעמונראפ ןבאה ןשטייד
 רעד רעביא טזאלעג ךיז ןבאה עשראוו ןופ ןדיי
 ווו טקנופ רעד ןעוועג ץיוואראבישפ זיא ,ץניווארפ
 ןעוו ,טפא רעייז .ןקיטכענרעביא טנעקעג טאה ןעמ
 ,בוטש ןיא ץאלפ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא םע

 ,סרעייש יד ןיא ופאלשעג טיילעמערא יד ןענעז

 ןכאק א ןביוהעגנא דלאב דיז טאה םע ,סעלאדאטס
 טשינ זיא לאמטפא לייוו ,ךלימ טימ ,לפאטראק ןופ
 .ןקיטעזוצנא עקירעגנוה עלא טיורב גונעג ןעוועג
 טשינ רעקירעגנוה ןייק ףראד ןופ זיא רענייק דאנ

 .סיורא

 רעפרעד עשידיי ערעדנא יד וצ ץאזנגעק ןיא
 יד ,ןדיי רעציוואראבישפ יד ןבאה ,קסנאלפ םודא
 ףראד םאד טזאלראפ טשינ ,ענעסעזעגנייא ,עדעטלע
 ץיוואראבישפ ןיא .טעטש יד ןיא טרעדנאוועגסיוא ןוא
 טליפעגסיורא יוזא טשינ םזיטימעסיטנא רעד ךיז טאה
 רעניווואבטימ עכעלטסירק יד .ןטנגעג ערעדנא ןיא יוו
 יד וצ ןגיוצאב ךיז ןבאה טנגעגמוא ןוא ףראד ןופ
 טרעוו זיא םע .טפאשטניירפ ןוא ץרא ךרד טימ ןדיי
 רעשיטסיוועשלאב רעד תעב זא ,ןענעכייצראפ וצ
 ןענאטשעג ןענעז ןקיוועשלאב יד ןעוו ,עיזאווניא
 רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ קסנאלפ ןופ ןרעיוט יד ייב

 ןיא ןראוועג ןסירעגכרודא זיא קסלעשאנ ןופ טנארפ
 רעד ןופ ׳ףראד ןופ רעטעמאליק 6 ןופ טנעאנ רעד
 יד זא גנונעדראראפ א ןעמוקעג זיא ,טייז רערעדנא
 .ףראד םאד ןזאלראפ ףכית ןזומ ןדיי רעציווארבישפ

 עדניימעג רעד ןופ רעייטשראפ יד ועמוקעג ןענעז
 ־באראג ןוא ,שארב טיאוו ןטימ ,ןענאגרא ערעדנא ןוא
 ןדיי יד ראפ םנגעמראפ ןוא םנבעל ערעייז טימ טריט
 ןעוועג ואד זיא טכאמ־רעטילימ יד .ץיווארבישפ ןופ
 ןענעז ןדיי יד ןוא לעפאב םעד ןפורוצפא ןעגנוווצעג

 .ץאלפ ןפיוא ןבילבעג

 ןבאה ןבעל לערוטלוק־שידיי שיטאבעלאב ןייש א
 ןבאה רעדניק יד .טריפעג ןדיי רעציווארבישפ יד
 ןעמאזוצ לוש־םקלאפ רעקיטרא רעד ןיא טגרעלעג
 ףראד ןיא ןעוועג ןענעז םע ,עכעלטסירק יד טימ
 .דמערפ רעד ןופ םרערעל עטאווירפ ןוא םידמלמ

 רעכיב ליפ ןעניפעג טנעקעג ךיוא ןעמ טאה ףראד ןיא
 ־עשפ שאנ" ,"טנעמאמ" ,"טנייה" יוו ,ןעגנוטייצ ןוא
 .ןינמ טימ טנוואדעג ןעמ טאה תבש ןדעי ."דנאלג
 ןעגעז טלאמעד .םיארונ םימי יד ןיא טסעומש רעוו
 ןוא סעקינוואדאס עקימורא יד ועמוקעגפיונוצ ךיז
 .םינינמ ייווצ טכאמעג ץאלפ ןיא לגנאמ בילוצ טאה׳מ

 א ,תורות ירפס 3 ןעוועג ןענעז ץיוואראבישפ ןיא
 הנשה שאר ראפ הליפת־לעב ןייק ,רפוש א ׳הליגמ
 ־סיוא טפראדאב טשינ ךיוא ןעמ טאה רופיכ םוי ןוא
 השמ טאה תירחש טנוואדעג .דמערפ רעד ןופ ןגראב
 רעד ןוא .רפוש ןזאלבעג ךיוא טאה רע .טראגמיוב

 .ינצאמ עיש ועוועג זיא ףסומ לעב
 ¬חוס ווו ,ץאלפ רעד ןעוועג ךיוא זיא ץיווארבישפ

 ¬וחס ערעייז טריפעג ןבאה םאוו ,תולגע־ילעב ןוא םיר

 ןליבאמאטיוא ןוא םעמראפטאלפ ,רענעגעוו טימ תור
 ־טעטש ןוא טעטש ערעדנא ןוא ,ןיבארד ,ץפרעש ןופ
 ןסעגעגפא ,טנוואדעגפא אד ןבאה — עשראוו ןייק דעל
 זיא םע .עשראוו זיב ןיוש ןראפעג רעטייוו ןענעז ןוא
 .טייקיטעט עשיטסיבויצ א ודאוועג טריפעג אד דיוא

 ערעדנא ןוא תמיק־ןרק ראפ טלמאזעג טאה ןעמ
 טנפעעג םילשורי ןיא טאה ןעמ ןעוו .ןדנאפ עשידיי
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 ףראד ןיא ןעמ טאה ,טעטיזרעווינוא ןשיערבעה םעד
 .בוט םוי א טעווארפעג

 ,1939 ןיא ןליופ ןעמונראפ ןבאה ןשטייד יד ןעוו

 ןוא ןטפאשטריוו עשידיי יד טריקסיפנאק דלאב ןעמ טאה
 טאה טייצ רעטשרע ןיא .ןשטייד־סקלאפ טימ טצעזאב ייז
 ןעמ ןעוו .גנוגלאפראפ עסיורג ןייק טקרעמעג טשינ ךיז
 ןופ ןדיי יד ןעמ טאה ׳אטעג א קסנאלפ ןיא טכאמעג טאה

 ןבאה ייז ןוא ׳ץאלפ ןפיוא טזאלעג ךאנ ץיווארבישפ
 טריפעג ,ערעדנא ןפלעה וצ טייקכעלגעמ טאהעג דאנ
 רעהכאב .קעוואכעינאפ ןייק זייפש רענעגעוו עצנאג
 טשינ ןבאה עכלעוו ןדיי יד טקישעגסיורא ןעמ טאה
 ־עגניירא ךיז ובאה ןשטנעמ ליפ .רעסעפ ןייק טאהעג
 עלא ןעמ טאה דאנרעד .אטעג רעקסנאלפ ןיא טעבנג
 ןדיי רעציווארבישפ יד •קעוואכעינאפ ןייק טקישראפ
 .םוטנדיי ןשיליופ ןצנאג ןופ לרוג םעד טלייטעג ןבאה



 בואט בקעי לאומש

 ווא םענורב רעד

 רעמענורב יד ןענעז טנאקאב רעכיז ךייא זיא׳ס יוו
 לייט .ץלאה וופ בור סאד ןעוועג קסנאלפ ויא
 ןוא ,םינכש .קעדוצ א ןא ערעדנא ,קעדוצ א טימ
 טשינ םענורב וייק ןבאה סאוו ,ףייה עטייוו ןופ וליפא
 םענורב םעד ןופ רעסאוו ןפעש ןעמוקעג ןענעז ,טאהעג
 טוג אד טראד זיא׳ס זא םש א טאהעג טאה סאוו
 טאה ענעיגיה ליפוצ טימ זא ,ךיז טייטשראפ .רעסאוו
 ־עג טאה יוו לייוו ,טקידניזעג טשינ לטעטש ןיא ןעמ
 ןעמוקעג זיא רעדעי זא ,ןופרעד דייר א ןייז טנאק
 טאה׳מ סאוו ,רעמע םענעגייא ןייז טימ רעסאוו ןפעש
 ןעמ טאה רעמע םעד ןוא ׳בוטש ןופ טגנערבעגטימ
 רעמע םעד ןפעשנא ןכאנ .קירטש א טימ טזאלעגפארא
 טזומעג קירטש רעד ראפ ןעמ טאה רעסאוו טימ
 זיא טעברא עטסרעווש יד .רעמע םעד ןעיצפיורא
 טשינ ןוא רעמע ןלופ םעד ןעמענסיורא סאד ןעוועג
 ןביילב טשינ רעמ לאז׳ס זא ןרעקרעביא יצ ,ןסיגראפ

 .רעסאוו רעמע רעבלאה א יוו

 ־רעד וצ זיא׳ס יוו ןעוועג דאנ זיא רעמוז ,אלימ
 .ןעזעגנא טשינ יוזא ךיז טאה׳ס .ןסיגראפ ןטימ ןדייל

 .רעטניוו ןיא ועוועג םע זיא שינעקישנא ןא ראנ

 םענורב םורא עלעסיב א ןסאגראפ טאה רענייא רעדעי
 ־ראפ יד ןופ .עקינייז׳ס ןוטעג טאה טסארפ רעד ןוא
 רעיראב א ןפאשעג ךיז טאה רעסאוו ועלסיב ענעסאג
 טאה׳מ זיב ,ונ־ונ .זייא טפעלקעגמורא רעקיטש ןופ
 טנאקעג ךיז ןעמ טאה םענורב םוצ ןעמוקוצ טגאקעג
 ־יורג א ןייז טפראדעג טאה׳מ .ןעיירדרעביא יקאמ יירד
 ןוא לאמ ןייא ןשטילגוצפארא טשינ ךיז הירב רעס

 .לאמא ךאנ

 םאוו ,שפנ־תמגע סאד ראפ ראנ ךיז טלעטש טנייה
 ןוא ןסירעגפא דיז טאה קירטש א ןעוו ,טאהעג טאה׳מ
 ןפיול ןעמונעג טאה׳מ .ןטנוא ןבילבעג זיא רעמע רעד
 א טימ .ףליה ןייז ןטעב ,רעגיוטסיוא םעד ,ןכש םוצ
 טאה קישטאה א טימ ץיפש םייב ןעזראפ ,גנארד ןגנאל
 םעד טפעלשעגסיורא ימ סיורג טימ ,ןכש רעד ,רע
 יד תוללק עטסיוו טימ ןטלאשעג ייברעד ןוא רעמע
 ־עג דיז ןבאה םאוו ,"עטוגטשינ" יד טימ הלבח־יכאלמ

 רעטרעטשינ רעד

 רעמע רעד זא טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טגייל
 .םענורב םענופ שינעפיט רעד ןיא ןטנוא ןביילב לאז

 רעטעפש געט עכעלטע ןעמ טאה הרצ אזא ךאנ
 ןעוועג זיא׳ס לייוו רעסאוו סאד ןצונ טנאקעג טשינ
 רעד זיב עצנאג געט ןטראוו טזומעג טאה׳מ .ענטומ
 .אנד ןפיוא טצעזעגפא ךיז ןבאה עטאלב יד ןוא ץומש

 ,ןכש רעד זא ,השעמ א טכאמעג ךיז טאה לאמ ןייא
 ןא ןעיצפיורא םייב תוללק עטיוט טימ רעטלעש רעד
 ראפ ןעמענ ןעגנאגעג זיא ,רעמע םענעלאפעגרעטנורא
 ־ראפנוז דאנ ןעוועג ןיוש זיא׳ס .רעסאוו רעמע ןא ךיז
 ־גלעוו ןוא םענורב םוצ וצ זיא רע .תושמשה־ןיב ,גנאג
 ־פארא רע טאה רעסאוו דאנ רעמע ןייז ןזאלפארא קיד
 ראנ ןקארשעגרעביא ךיז ןוא ןיידא םענורב ןיא טקוקעג
 טנאוו רעד ףיוא ןעזרעד גנילצולפ טאה רע .ןשלח םוצ
 רעקיזיר א יוו יוזא רעסאוו ןרעביא םענורב ןיא ןטנוא
 .טכאלעג ןוא ןעקנווועג ,טעשטשילבעג טלאוו ןרעטש

 א טאה סאד .תועט ןייק טאהעג טשינ טאה רע ,אי
 .םענורב ןיא טצעזאב דיז רעטוגטשינ א ,"קינטיווש"

 ןייק ןעמענ ןענאק טשינ רענייק ןיוש טעוו טציא
 ןטנוא ןעיצפארא טעוו "קינטיווש" רעד לייוו ,רעסאוו
 רעמע ןטימ ןרעטנענרעד ךיז טעוו םאוו םענייא ןדעי

 .ןלופ א ועיצוצסיורא םיא וגייברעבירא דיז ןוא

 ןופ םינכש עלא יוו טרעיודעג טשינ גנאל טאה׳ס
 ןעזרעד טאה ןכש רעד ווו ,ףיוה םמיובנירג לדנעמ
 ךיז ׳םענורב םורא ןענאטשעג וענעז ,ןטוגטשינ םעד
 ןפיוא קידנקוק טרעדנווואב קיטייצכיילג ןוא ןקארשעג
 ראפ טשינ ןצנאג ןיא דיז טקערש םאוו ,"קינטיווש"
 ־וקנא ןביוהעגנא ןבאה ףייה עלא ןופ .ןשטנעמ ןייק
 ךיז ןוא סעיינ יד טסווורעד ךיז ןבאה םאוו ,םינכש ןעמ
 ןקוקנא םיא ןוא תמא זיא׳ס יצ ,ןגייצרעביא טלאוועג
 טשינ טאה סאוו ןטוגטשינ םעד ןגיוא ענעגייא יד טימ

 .ןשטנעמ ןייק ראפ ארומ ןיייק

 ןפיוא ןפאלעגפיונוצ ךיז זיא טאטש עבלאה א
 טקיטעטשאב אלמ־הפב ןבאה עלא ןוא רעדנווו ןזייב
 ."קינטיווש" רעתמא ןא ,רעטוגטשינ א זיא סאד זא

 .דחפ א ןלאפעג ןעמעלא ףיוא זיא םורא ךעלסעג יד ןיא
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 םענופ רעסאוו סאד ןצונ וצ טאהעג ארומ טאה׳מ

 ןירירוצסיורא ךיז ןיילא טאהעג ארומ טאה׳מ .םענורב

 א םאוו ,רעדנווו רעד ןנהועג זיא רעסערג ךאנ .ףדה ןיא

 אד ןוא טכאנייב ראנ ־ןיז טזייוואב ,עודיכ ,רעטוג־טשינ

 טכיול רע יוו ׳גאט ןלעה ןטימ ןיא וליפא םיא ןעמ טעז

 ־ראפ םענופ םיורא שיבעפיט ערעטצניפ רעד ןופ םיורא
 .םענורב םענעטלאש

 ךיז טאה םיובנירג לדנעמ ןופ ףיוה ובלעז ןיא

 ־הרבא ווו ,לביטש־םידיסח רעניניטסאג םאד ןעניפעג

 הקזח א טאהעג ןדש ןוא ,טנוואדעג טאה ראב עלעמ

 ־עג םיא טאה׳מ ווו ׳ןוויוא ןרעטניה ץאלפ ןייז ףיוא

 ־אק א ןגאז רעדא ,ןענעוואד ןוא ןייטש ןפערט טגאק
 .םיליהת לטיפ

 ןופ רעגראזראפ םלהק ןעוועג זיא ראנ עלעמהרבא

 ־קיטכא ןוא ןטיהעגפא קידנעטש טאה רע .רעסאוו

 םעביא רעסאוו ןייק ןלעפ טשינ לאז׳ס זא ןבעגעג

 ־רעסאוו ןופ טבעלעג עקאט טאה רע .לביטש־םידיסח

 .טלעג ןייק ראפ טשינ רעבא .רעביטש יד ןיא ןגארט

 רעד ראפ םיא טאה׳מ ןעוו ׳ןדירפוצ ןעוועג זיא רע

 בוטש ןיא רעסאוו רעמע ןא ןגנערב ןופ ,רענייז החריט

 .ץכעקעג לסיב א רעדא ,טיורב קיטש א ןבעגעג ,ןיירא

 םיא טאה׳מ .רעגייווש א ,קתוש א ןעוועג זיא רע

 .טראוו קירעביא ןא ודער טרעהעג טשינ לאמ ןייק

 א יוו ליטש טלעוו סטאג ףדא ןעגנאגעגמורא זיא רע

 ןבאה רעדניק יד ןעוו ."גידוש עשטנאב" ןימ א ,ביוט

 ־אב וצ ייז ןטימעגסדא רע טאה טעפעשטעג םיא

 טעשטורמעג ראב ,טרסומעג טשינ וליפא ,ןפארטש
 :ךיז ראפ יוו דזא

 ...ורוצ ויוש דימ סטסזאל ונ —

 .םענורב םוצ ןעמוקעג זיא ראנ עלעמהרבא ריוא

 ־הרבא .טגראזראפ ,טסנרע ןעוועג ןענעז םודא עלא

 ןטוג־טשיב םוצ ןטנוא פארא קוק א ןבעגעג טאה עלעמ

 :רעטכעלעג קיכליה א טימ ןסאשעגסדא ווא

 !!!אכ־אכ־אכ —

 1 ראנ עלעמהרבא ,וטסכאל םאוו —

 ז ךיד טפוטש ראנ רעד ,ךיד טפוטש רעוו —

 :ןבאל סאד טקאהעגפא טאה דאנ עלעמהרבא

 !ראנ א ןיילא טסיב —

 ־עקארשעגרעביא ןפיוא טקוקעגמורא ךיז טאה רע

 םענייק םוצ יוו ןוא ןעמעלא וצ טגאזעג ןוא םלוע םענ
 :טשינ

 א רימ סטיג ?ןקעטש א זיא ווו ,ןקעטש א —
 ...רימ םטיג ,ןקעטש

 ןסדו וצ טשינ יוו ,טקוקעגנא ךיז ןבאה םורא עלא
 האנ עלעמהרבא םעד טימ ראפ טמוק אד םניוזא סאוו

 רע טכאמ ןיילא ךיז ןופ יצ ,ייז ןופ םע טכאל רע יצ
 .קזוח םע

 ךיא לעוו ןקעטש א רעהא סטיג ,רעכיג ונ —
 .ןרעייא ןטוג־טשיב םעד ןביירטראפ

 ןוא רעטלעש םעד ,ןכש םוצ קעווא זיא רעצעמע

 עלעמהרבא .ןקעטש ןיגנאל א טראד ןופ טגנערבעג

 ןוא םענורב ןרעביא ןגיובעגרעביא ףיט ךיז טאה ראנ

 םאוו ,ץלאה ןרעביא ןקעטש וטימ ןבירעג טראד גנאל

 רע טאה קידנבייר יוזא ןוא ,טצנאלגעצ ןעוועג זיא

 :ןיירא םענורב ןיא טדערעגניירא

 ...רעטוג־טשינ ןייק טשינ ,ץלאה ךאד טסיב *—

 ךיז טסניפעג וד זא ןוא ,רעמ טשינ ץלאה טלא טסיב

 ןופ רילאק א וטסגירק ,טייהרעסאנ ,רעסאוו ןיא גנאל

 ..."קינטיווש" א יוו וצנאלג וצ ןא טסבייה ןוא דלאג

 ריד ייג ןוא ןענאד ןופ פא רעכיג ךיז עשז גארט זיא

 ...ןעמוקעג טסיב וד ןענאוו ןופ ,ןיירא ור ןייד ןיא

 םעד שינעפיט־םענורב ןופ ןביוהעגפיורא טאה רע

 ןדנווושראפ זיא דעטוג־טשינ רעד ןוא ןקעטש ןגנאל
 .קיבייא ףדא

 ־גוה רעד טעוועשובעג טאה׳ס ןעוו ,1940 רעטניוו

 ,עטצאפוקא רעשיצאנ רעד רעטנוא ,קסנאלפ ןיא רעג

 ־דב א ףדא טיוט ןעניפעג ראנ עלעמהרבא ןעמ טאה

 טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןעגנאגעגסיוא זיא רע ווו ,םעד

 יד ןופ זיא םיא וצ טרעטנענרעד ךיז טאה ןעמ זא ןוא

 ־הרבא ןטדט םעד סנפאקוצ ,רעצעלק־םעדיוב עטלא

 .טכיל ןדלאג־ןיג ךעלרעדנווו א ןעגנאגעגפיוא עלעמ
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 רעלטסניק רעשידיי רעסיורג רעד - אקדוב ףסוי

 1880 ןיא ןראוועג ןריובעג זיא אקדוב ףסוי

 ןיא ,החפשמ רעשיסקאדאטרא רעשידיי א ןיא ראי
 יד .קסנאלפ — לטעטש רעשוואזאמ םעניילק םעד
 יד תעב .רדח ןיא טכארבראפ רע טאה ןראי־רעדניק
 ,ףיוה ןיא ןפיולסיורא טפא אקדוב טגעלפ תוקספה

 ןענעכייצ ןוא טפעה םענעטלאהאב םעד ןעמענסיורא
 ־סיוא טאה יוזא .טריסערעטניא םיא טאה סאוו ,ץל?
 רעלטסניק עשידיי לייט ןטסערג ןופ טנגוי יד ןעזעג
 .תוחפשמ עשידיי עמורפ ןופ טמאטשעג ןבאה סאוו

 ןרעטנוא ןבילבעג רעטעפש ךיוא זיא אקדוב
 גנופאש ןייז ןיא •רעגייטש ןזעיגילער ןופ םולפנייא
 ¬הנמ עטלא ,םעדנעגעל עטלא ןופ ןוויטאמ ןרינימאד

 יד ןרעדליש סאוו ,ןטעברא עשיפארג ענייז .םיג
 ןענעז ,קלאפ ןשידיי ןופ סעיצידארט ןוא עטכישעג
 ראנ ,טסאפעגפיוא קיטראנגייא רעייז זיולב טשינ
 רעד רעכלעוו טימ ,טעטעיפ עפיט יד ךיוא ןזייוו
 עבייז ןופ גנוריזילאער רעד וצ וצ־טערט רעלטסניק

 .קרעוו

 םעד ןיא טרא ןייק ןעניפעג ךיז קידנענאק טשינ
 טזומעג טאה ןעמ ווו ,לטעטש םענעפראווראפ םעניילק
 קעווא אקדוב זיא ,גנארד־סגנופאש םעד ןטלאהאבסיוא
 ןעמיורט טשינ וליפא רע ואק אד רעבא .עשראוו זייק
 סידוטש ןגעוו רעדא עילעטא ןא ןעמוקאב ןגעוו
 .טנאלאט ןייז טסקאוו דאד ןוא .לוש־טסנוק רעד ויא

 ,רעטפיטראפ לאמא סאוו טרעוו ענייז גנונעכייצ עדעי

 .רעטלוב ןוא רעטכארטעגכרוד

 עשראוו ויא ועוו ׳זטייצ יד ועוועג ןענעז סאד
 א טאהעג טאה רעכלעוו ,ץרפ .ל .י טבעלעג טאה
 ־עש רעשידיי רעצנאג רעד ףיוא םולפנייא ןסיורג
 טערטראפ א טלאמעג טאה אקדוב .טנגוי רעשירעפ
 טזומעג טאה רע זא תודע טגאז סאוו ,ץרפ .ל .י ןופ
 רעשידיי רעד ןופ רעקיסאלק ןטימ ןדנובראפ ןייז

 .רוטארעטיל

 ןייק קעווא אקדוב טראפ ראי 20 ןופ רעטלע ןיא
 ־קרעמפיוא יד דיז ףיוא ןגיוצעג רע טאה אד .ןילרעב
 ןוא רעקיפארג ןטנכייצעגסיוא םעד ןופ טייקמאז

 אקדוב טקבאדראפ עקאט םיא .קורטש ואמרעה רעלאמ
 יד ןיא .ערעיראק עשירעלטסניק עקידרעטעפש ןייז
 טשרעהעג טלאמעד ןבאה סאוו ןעגנוגנידאב עלארעביל
 יירפ טנאקעג טנאלאט םאקדוב דיז טאה ,ןילרעב ןיא

 .ןעלקיווטנא

 ייווצ טימ ןפאש ןייז ןיא ךיז טצונאב אקדוב ףסוי
 סאוו .ריווארג ןוא יירעצינש־־ץלאה :ןדאטעמ עשינכעט
 ־סילשסיוא ךיז יז טצענערגאב ,קיטאמעט רעד ךייש
 ,ץרפ ןופ קרעוו יד וצ ןוא ןוויטאמ עשילביב וצ ךעל

 ־ערעטניא .םכילע םולש ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ
 טבעלעג טאה רעלטסניק רעד סאוו ,םאד זיא טנאס

 .ןדיי־חרזימ יד ןופ קיטאמעט רעד ןיא

 הליהק רעשידיי רעד ןיא גנולעטשסיוא ןא ףיוא
 ־טע ןראוועג ןזיוועג ןענעז ,1921 רעמוז ,עשראוו ןיא
 ןשיווצ ,אקדוב ףסוי ןופ ןטעברא עשיפארג עכעל
 ,"לחר" ,"וישע ןוא בקעי ,"קחצי ןוא םהרבא" :ערעדנא

 ענייז ןוא ףסוי" ,"ןיז ענייז ןוא בקעי" ,"רבק סלחר"
 ,"לחר טסיירט והימרי" ,"לאקזחי ,"דוד" ,"רעדירב

 ןופ .לג״דא "באב העשת" ,"טיוט םהשמ" ,"השמ"
 ןוויטאמ ךס א ןעוועג ןענעז קיטאמעט־טייצ רעד
 ךיוא ןוא .דנא ןוא םלוע־תיב רעד יוו ,קסנאלפ ןופ

 .ץרפ .ל .י ןופ טערטראפ רעטנאמרעד רעד

 אקדוב ףסוי ןופ גנופאש רעקיטסלאמעד רעד ןיא
 רעד ןוא קילאבמיס יד טריטבעצקא ראנ טשינ זיא
 ךיוא טעז ןעמ ,טאטשנריובעג רעד ראפ טנעמיטנעס
 ־אטסיה טימ ,טפאשדנאל רעד טימ גנוריסערעטניא ןא
 טסאפעגפיוא זיא וויטאמ רעדעי .סעדייבעג עשיר
 ־רעייפ ןוא טייקשיריל טימ טמעטא ןוא וויטקעיבא
 ןעוו ,דוד ןגנוי םעד רע טרעדליש .ב.צ יוזא .טייקכעל
 ןוא ןראצ ןפיוא טלעטשעגסיוא ועוועג ךאנ זיא רע
 רע טרעדליש שרעדנא ץנאג .לואש גינעק ןופ האנק
 ןיא דיז טזייוואב רעכלעוו ,לאקזחי ןופ טלאטשעג יד
 ,טקירעדינרעד ן־עוועג זיא קלאפ ןייז ןעוו ,טייצ רעד

 .ןבעל יינ ףיוא טמוק רבע ןופ תוברוח יד ףיוא ןעוו

 ־אמ רעטייווצ א זיא לופסקורדסיוא רעקינייוו טשינ
 ןעוו ,ךעמהרבא ךרוד ןסיוטשעגפא טרעוו רגה" :וויט
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 א לדייב א ןופ ןאפ ןפיוא טלאמ רעלטסניק רעד
 ־ראטש טימ ןעגנורדעגכרוד רעבא ,ענעצס עוויטימירפ

 .קיטאזקע רעק

 ־רעפ ריז ךיא באה ןראי רע־20 יד ןופ ףוס ןיא
 ־בהעש טגעלפ ןוא אקדוב ףסוי טימ טנעקאב ךעלנעז
 ןעוו גאט םעניא .טעברא ןייז וצ ןקוקוצ ךיז גנאל
 ךיא ןיב ,טכוזאב לא עטשרע םאד םיא באה ךיא
 ןיא ןקורטש ןאמרעה ייב ןעוועג רעירפ העש עכעלטע
 ןטסכייר ןיא ןענופעג ךיז טאה עילעטא ןייז .ןילרעב
 זיא גנוניווו עטנאגעלע יד .טאטש ןופ לאטראווק
 ראנ ,ענעגייא זיולב טשינ ,רעדליב טימ לופ ןעוועג
 עשיזיוצנארפ ןוא עשישטייד ענעעזעגנא ןופ ריוא
 םעד טקרעמאב ךיא באה ערעדנא ןשיווצ .רעלאמ
 ךרוד טלאמעג ,ןייטשנייא טרעבלא ןופ טערטראפ
 ןעוועג זיא גנוניווו רעד ןופ םאבעלאב רעד .ןקורטש
 ייברעד ,שטנעמ רענעראפרעד ןוא רעטנאגעלע ןא
 רימ רע טאה ךיז ןענגעזעג םייב .רעמורפ א רעייז
 ןטריטנעלאט ןייז טכוזאב באה ךיא יצ ,טגערפעג
 םענעגנאמוא ןעוועג רימ זיא םע •אקדוב ףסוי רעליש
 ־טע טנאקאב זיולב ןענעז רימ זא ,ןייז וצ הדומ ךיז
 טאה קורטש .רעלטסניק ןקיזאד ןופ ןטעברא עכעל
 ךיא ןוא סערדא םאקדוב טימ עלעטעצ א ןבעגעג רימ

 .וצניהא קעווא םיא ןופ טקעריד ןיב

 טנגעג א ויא .רעטנעצ ןופ טייוו רע טאה טניווועג
 ־עכוז עגנאל ךאנ .ןשטנעמ־סקלאפ ןוא רעטעברא ןופ
 זיא םאר .עילעטא ןייז ןענופעג ךעלדגע ךיא באה ןשינ
 ־סיוא טשינ טעמכ .לאז רעקיטכיל רעסיורג א ןעוועג
 ןוא ,שיט א ,טערבלאמ א ,עפאס א ץוח .טרילבעמ
 .ןעוועג טשינ לבעמ ןייק רעמ זיא ,ךעלקנעב עכעלטע

 דלאב ןוא טדערעגפיונוצ לענש רעייז ךיז ןבאה רימ
 ־סאמטא עכעלטניירפ א וענאטשטנא זדנוא ןשיווצ זיא
 םוש ןייק ןעגנאהעג טשינ ןענעז טנעוו יד ףיוא .רעפ
 רעכלעוו ןופ ,עקעט א טכארבעג טאה אקדוב .רעדליב
 ייז ןוא רעדליב ערעדנוזאב ןעמונעגסיורא טאה רע
 טאה ייז ןשיווצ .ךעלקנעב יד ףיוא טגיילעגרעדאנאפ
 ןיא "הדגה" עטראפאווקא עקיטכערפ א ןעגופעג ךיז
 ־ערפרעטניא טאה אקדוב .ןשנאלפ קיצנאווצ עכעלטע
 קידנענכייצ ,ןפוא ןטריניפאר א ףיוא הדגה יד טריט
 עדעי .ךעלדליב עקישטניילק יד ןיא ןטייהלצנייא עלא
 רעלעדייא ןא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא רוטאינימ
 ־ןפורג טימ ןשנאלפ יד ףיוא .קיריל רעשיטסאטנאפ
 א ופאש וצ ןזיוואב רעלטסניק רעד טאה סענעצס
 אקדוב .טלאהניא ןוא םראפ ןופ עינאפמיס עקיטכערפ
 ,ןטראפאווקא ,ןטינש־ץלאה ענייז ןזיוועג רימ טאה

 *רעפ עטנאקאב ןופ ןטסירבילסקע ןוא ןטניטנאווקא

 ייב טאה ןטעברא עקיזאד יד ןופ עדעי .ןטייקכעלנעז
 .גנוקיצטנא ןפורעגסיורא רימ

 דיל סקילאיב וצ אקדוב ףסוי ןופ טינשצלאה — דימתמ רעד

 טימ ךעלרעסיוא ךיז טאה אפוג רעלטסניק רעד
 ,רעכיוה א ןעוועג זיא רע .טנכייצעגסיוא טשינראג

 ןעגנופאש ענייז רעבא .םינפ ךעלגנעל א טימ ,רעראד
 סאד טצייר םאוו ,ןטראג רעכייר א יוו ןעוועג ןענעז
 ־תישראפ יד טימ ןוא טייקיבראפליפ רעד טימ גיוא
 ףיוא ןסקאוו עכלעוו ,ןטכורפ יד ןופ ןעמראפ עקיטרא
 ןייז ןיא טשרע .רעמיוב עגייש ,עטגייווצעגרעדנאנאפ
 א זיא אקדוב זא ,טריטנעירא ויז ךיא באה עילעטא
 ןוא טייקשיטעאפ יד ןוא .דעלאמ רענרעדאמ סיואכרוד
 ־לופ א ןגארט ועגנופאש ענייז ןופ טייקשילאקיזומ
 שיפיצעפס ןצנאגניא .רעטקאראכ ןשידיי קידנעטש
 .טסנוק ןייז ןופ גנוריטנעמורטסניא יד ןעוועג זיא

 ןעגנופאש ענייז ןענעז תוטשפ רעסיורג רעייז ייב
 ןטעברא עשיפארג ענייז ןיא .עפיט ןוא עטנאסערעטניא

 ןדייל ןוא קיטייוו רעצנאג רעד קורדסיוא םוצ טמוק

 טקירדעגסיוא ,טמאטש רע ןכלעוו ןופ ,קלאפ םענופ

 ־טפאשנדייל קראטש ייברעד ,שירעלאמ ןוא שיטסאלפ

 ־עג רעד ןיא ןענעז קרעוו עשיפארג םאקדוב .ךעל

 ־עמאלעגנאק ןימ א טסנוק רעשידיי רעד ןופ עטכיש

 ־סיורא טאה רעלטסניק רעד .םעיינ ןוא ןטלא ןופ טאר

 ראנ ,ןדנעגעל ןוא ךעלהשעמ זיולב טשינ טכארבעג

 טאה רעכלעוו ,אקדוב .עיצידארט ןופ טייקנייש יד ךיוא

 לעטבוס יוזא טפיטש ןטאקילעד ןייז טימ טנאקעג

 טנאקעג טנכייצעגסיוא ךיוא טאה ׳הדגה יד ןצירקסיוא

 ןוויטאמ ערעדנא עדנעגעל רעד ןופ ןעמוקאבסיורא

 רע .םעראפ רעקידעבעל א ןיא ןקיטלאטשעג ייז ןוא
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 ןופ רעלטסביק לאצ ןיא עקינייוו יד וצ טרעהעג טאה
 טימ ץזנובראפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,עיצארגימע רעד
 ןשיליופ ןופ טסייג ןטימ ןוא דארפש רעשידיי רעד

 .םוטנדיי

 ןופ טקנופכיוה םעד טכיירגרעד טאה אקדוב ןעוו
 ־שטייד רעביא דיז ןבאה ,טייקפייר רעשירעלטסניק ןייז
 ןופ סעראמכ ערעטצניפ יד ןעלמאז ןעמונעג דבאל
 ךיוא טפראוו םזישאפ רעד .םזילאיצאס־לאנאיצאנ
 ,אקדוב .ןליופ—דנאלמייה ןייז ףיוא םנטאש עזייב

 ־טנעאנ ענייז טכוזאב טייצ וצ טייצ ןופ טאה רעכלעוו
 ךיוא זא ,טריטבעירא דיז טאה ,קסנאלפ ןיא עטס
 ןופ ןסולפגייא עזייב יד טכיירגרעד ןבאה טראד
 ןייק ןרעדנאוווצסיוא ןסאלשאב טאה רע .בירעמ

 רעשירעפעש ןייז טצעזעגראפ רע טאה טראד .לארשי
 ןיא ןבראטשעג רע זיא ראי 1940 ןיא ןוא טעברא

 .םילשורי

 רעטנכייצעגסיוא ןא ןעוועג דיוא זיא אקדוב ףסוי
 ־עפעש ןייז ןופ לייט רעטסערג רעד רעבא ׳דעלאמ
 ־בביוא יד ףיוא קיפארג ןופ טייטשאב השורי רעשיר
 ־סוליא עקילאצליפ ןופ ריוא יוו ,סעמעט עטנאמרעד
 רעשידיי רעד ןופ קרעוו ענעדישראפ וצ םעיצארט
 ןעמ ףראד ןעגנופאש עטסנעש יד וצ .רוטארעטיל
 ,ןשנאלפ 26 ןיא הדגה עטנאמרעד ןיוש יד ןענעכערראפ

 ןופ יבר רעד" םענייה וצ עיצארטסוליא יד דיוא יו*
 זיא סאוו עבאגסיוא־טכארפ סקילאיב ןוא ׳ךאראכאב

 .ןילרעב ןיא ןראי רעק־20 יד ןיא ןענישרעד
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 ןאמ לדנעמ

 לסעג ןשידיי ןופ רעלאמ רעד
 — עשראוו ןיא •1908 .בעג .ןאמ ףלאוו ,רעלאמ ןשי־חי םעד ,רעדורב ןיימ ןופ קנעדנא םעד טקילייהעג

 .טנעה עשטייד ןופ אטעג דעקאטסילאיב ןיא ןעמוקעגמוא

 ןעוועג ןראי טייז זיא שרדמ־תיב עטלא םאד
 דיז טגעלפ םיבוט־םוי יד ןיא זיולב .טזאלראווראפ
 טשינ רעבא זיא שמש רעד .ןדיי ןינמ א ןעמוקפיובעצ
 םיליהת ןוא ןסעזעג רע זיא געט עצנאג ,ןטארטעגפא
 טשינ לאמנייק זיא דימת־רנ רעד ריוא .טגאזעג
 ךיז ןבאה ןדיי עקידלטעטש יד .ןראוועג ןשאלראפ
 .געט עקילייה יד ןיא טנאמרעד טשרע שרדמדויב ןיא
 ןיא טנוואדעג סעכאלעמלאב יד ןבאה ראי ץנאג א
 עטשרעדאפ סאד ,ןפורעג טאה ןעמ סאוו לכעלוש רעייז
 עמאס ןיא ןענופעג ךיז טאה׳ס לייוו ,שרדמ־תיב
 ךיז ןבאה ןדיי ענייש ןוא ינפ יד .לטעטש ןופ טנארפ
 ןענעז טנעוו יד .זיולק םענעגייא ןא טיובעגסיוא
 טימ ,ודוד־ןגמ עסיורג טימ ןלאמאב ןעוועג ןטראד
 סעדייבעג רעיש א ןא טימ ךיוא יוו ,ןשריה ןוא ןבייל
 .םנטסאק עלעג עקיטנאקריפ יוו ןעזעגסיוא ןבאה סאוו

 ןסקאוועג ןענעז ןדנאר־געוו עשילרעטסיוא יד ייב
 ןיא ביוא .רעטעלב עגנאל טימ רעמייב ענלעצנייא
 םיללפתמ יד ייב םיתילט יד ןענעז שרדמ־תיב ןטלא
 ענעדלאג טימ עבלעג ,ליד םעד זיב גנאל ןעוועג
 טימ טיילעגביי יד ןופ ךעלמיתילט יד ןבאה תורטע
 ~נאה יוו ןעזעגסיוא דעלדרעב ענעריושעגרעטנוא יד

 עמורפ יד .ןעלסקא יד ףיוא ענעפראווראפ רעכוט
 םיתבש יד ןיא ןוא געט־ךכאוו יד ןיא ןבאה ןדיי
 ־יזדאר יד ייב רעוו ,ךעלביטש ערעייז ןיא טנוואדעג

 .רערעג יד ייב דעוו• ןוא רענימ

 טימ ךיז טאה ןהעש־גאטימ יד ןופ ענייא ןיא
 ־תיב ןטלא ןופ ריט ערעווש יד טנפעעצ יירעפירקס
 רעגנוי א ןייטש ןבילבעג זיא לעווש רעד ףיוא .שרדמ
 טגנערטשעגנא רע טאה טייקלקנוט רעד בילוצ .שטנעמ

 .קילב ןייז
 ־םירפס םאד ןטכיולאב טאה דימת־רנ רעד
 ־רע זיא רע זא ,ןפלאוו ךיז טאה טכאדעג ,לקניוו
 טאה לאמא .טנגעג עטייוו א ןיא ולאפעגניירא ץעג

 רע .םעבמאקאטאק עשינאפש יד ןגעוו טנעיילעג רע
 עכלעוו ,רעמעלעב םורא סעפולס ריפ יד ןעזרעד טאה
 םעד ןעמאזוצ ןסילש ןוא םיוא קידנור ךיז ןגייב
 יד טאהעג ןבאה ןשיט עגנאל יד .ליד ןטימ טיפוס
 ־העיקש יד ןיא ראנ .בלח םענעצלאמשעצ ןופ בראפ
 ־אמש רעקידרעטיצ א ןסירעגניירא אד דיז טאה ןהעש
 ,עביילק ןעוועג ןענעז ךעלרעטסנעפ יד .טכיל סאפ רעל

 זאלג םאד זיא ייז ןופ לייט א ןיא ןוא עקיכעלייק
 טשינ יוו טאה שרדמ־תיב עטלא םאד •קיבראפ ןעוועג
 יוו ךיז טאה טיפוס רעד לייוו ,טנעוו ןייק טאהעג
 ףלאוו ןיוש טאה טציא .ליד ןזיב שזא ןגיובעגסיוא
 .תכורפ ןופ ,רעמעלעב ןופ בראפ יד טדיישעגרעטנוא

 טשטילגעג ךיז טאה םאפ־ןענוז רעלאמש רעד
 ,ליד ןיא טפאזעגנייא ךיז ןוא ןשיט עטאלג יד רעביא

 םעד ייב ןעגנאגעגסיוא ןוא םעפולס ענעגיובעג יד ןיא
 .לסעק־רעסאוו םענרעפוק

 רעטלא רעד .ןעמוקעג רעדיוו ףלאוו זיא סנגראמוצ
 :ןבעגעג םולש םיא טאה שמש

 ? רעגיה א ,אה —

 .טרעפטנעעג ףלאוו טאה — ,רעגיה א —

 .םאג־לוש רעד ןופ ס׳חספ —

 טרא ןייז ףיוא ןעגנאגעגקירוצ זיא שמש רעד
 .ןגאז םיליהת סאד טצעזעגראפ ןוגינ א טימ ןוא
 םערא ןרעטנוא ןופ ןעמונעגרעפא ףלאוו טאה טלאמעד
 יוזא .ןענעבייצ וצ ןביוהעגנא ןוא ןבראפ ןוא טנווייל
 זיא העש גאטימכאנ עבלעז יד ןיא ,גאט דאנ גאט
 .שרדמ־תיב ןטזאלראווראפ ,ןטלא ןיא ןעמוקעג ףלאוו

 םוצ ,רעמעלעב םוצ ןעוועג ןדנאוועג זיא םינפ ןייז
 ןטימ ףיונוצ דיז טפערט םאוו טיפוס םענעגיובעג
 יוזא דיז טשטילג סאוו טפיל סאפ ןלאמש םוצ ,ליד
 רעוו .לרעטסנעפ םעניילק ןברוד ןיידא טקרעמאבמוא
 ךעפ יד טימ רוחב רעגניי רעד ,ףלאוו רע זיא
 רעד ו ןגיוא עטמולחראפ עסיורג ווא ראה עצראווש
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 קילב א ןפראוועגוצ טייצ וצ טייצ ןופ טאה שמש
 רעד טימ ןאטעג ךאמ א ףוס םוצ ןוא דעלאמ םוצ
 ךעסייוו ,טע — :טגאזעג טלאוו רענייא יוו ׳טנאה

 .ןטייקשיראנ ,סאוו

 ־פיוא שרדמ־תיב סאד טאה גאט ןטירד ןפיוא
 רעד וליפא זא ,ךיז טכוד .טנווייל םעד ףיוא טבעלעג
 קידנקוק טרעהעג ןעמ טאה שמש ןופ ןוגינ־םיליהת
 ־וצ דיז ןבאה ןבראפ־לייא יד .םענעלאמעג ןפיוא
 ןפיוא טאה םאפ־טכיל רעלאמש רעד ,ןסאגעגפיונ
 טא זא ,טכאדעג ךיז טאה סע ןוא טלפאצעג דליב
 עביורב יד ,תכורפ רעד ,ןרעוו ןשאלראפ ץלא טעוו טא
 עקידנקאצ םאד וליפא ןוא רעמעלעב םודא סעפולס ריפ
 ןבראפ יד רעהפיוא ןא טאה ףלאוו .דימת־רנ ןופ טכיל

 .ןרימש־לזבעפ יד טריבורפ ,טשימעג

 ןופ רעטאלפעג םעד ןגארטרעביא טלאוועג טאה רע
 טייקליטש רעד ןיא טציא ךיז ןליובק עכלעוו ,תוליפת יד
 טעברא ןייז טאה רע .ןשיט ןוא םרעדנעטש יד םורא
 טליפרעד טאה רע ןעוו וליפא ןסירעגרעביא טשינ
 א ןיוש זיא רעכלעוו ,ןדמערפ א ןופ קילב םעד
 טעברא יד ןעוו .ךעלגעוואבמוא וענאטשעג טייצ עגנאל
 ןייז ףיוא טליפרעד ףלאוו טאה ןראוועג קיטראפ זיא
 ךיז ןבאה ןקילב ערעייז .ןדמערפ ןופ טנאה יד לסקא
 ־אמ א ןענאטשעג זיא ןפלאוו ראפ .ןפארטעגפיובעצ
 ־סיוא ןייז ♦וראי עלעטימ ןיא ןאמ רעטדיילקעג ןרעד
 עסייוו ןיא טסאפעגנייא ןעוועג זיא טנאה עטקערטשעג
 םאד ןסירעגרעביא טאה רעדמערפ רעד .ןטעשזנאמ
 שיפיצעפס םעד ףיוא ןאטעג גערפ א ןוא ןגייווש

 :ךארפשסיוא רעקצנילפ

 י ךעד אמטפור יוזא יוו —

 ןבעגעגוצ רעפטנע ץיק ףיוא קידנטראוו טשינ ןוא
 :שטייד ףיוא

 רעד טאה — ,ראברעדנואוו ,ראברעדנואוו ,אז ,אז —
 ןעמאזוצ ןענעז ייז .ןיילא דיז וצ יוו טדערעג רעדמערפ
 רעד ייב טאה רעדמערפ רעד .סאג רעד ףיוא סיורא
 סאד טכארטאב לאמאכאנ שרדמ תיב ןטלא ןופ לעווש

 .דליב עטקידנעראפ טשראקא

 ןיימ אז ,אז — !טברעלעג ךיא באה רעיה טא
 !קצנילפ

 ןטלא םעד ןעגנאגעגכרוד קידנגייווש ןענעז עדייב
 ןגעלעג רעגערט ןענעז פמולפ רעד ןבענ .קראמ
 םעד ןיא ןבאה ייז .קירטש טימ ענעדנובעגמורא
 טימ ןרופ עקידנעמוקנא יד ףיוא טראוועג טכאנראפ
 ראנ טאה רעגערטרעסאוו לקנאי .גראוונזייא ןוא לעמ
 ןוא רעסאוו טימ סרעמע עדייב טפמילפעגנא סאוו
 טייטש רע .לסקא יד ףיוא סעדנאס יד ןאטעגנא
 סאוו פמולפ רעד ייב לגרעב ןפיוא טכארטראפ טציא
 יד .קראמ ןסיורג ןופ טימ עמאס ןיא ךיז טניפעג

 ןענעז ךעלטיילק יד ןופ ןריט ןוא ןדאל עטבראפעג
 ךיז טכוד םע זא ,עלופרילאק ןוא עקישאר עכלעזא
 ךיז טיירד רעגערטרעסאוו לקנאי םורא זא ,ןפלאוו

 .עלעסוראק א יוו קראמ רעד

 ןענעגעגאב לזייה םעניילק ןופ לעווש רעד ףיוא
 םעד םולש פא ןביג עכלעוו ,ןדיי עקידלטעטש ייז

 .ןדמערפ
 !טסאג א ,ףסוי עינאפ —

 !עמאמ־עטאט וצ ןעמוקעג —

 טאה — ? רעדליב רעדא ןעגנונעכייצ ךאנ וטסאה —
 .ןפלאוו וצ ןדנאוועג רעדיוו ךיז רע

 .אי —
 ך טייוו טסניואוו —

 .לסעג עטייווצ סאד ,ןיינ —

 ךיז ןעמעוו ףיוא טסייוו .ירפ ץנאג ןגראמ םוק —
 ? ןפערט טסעוו ,ןגערפ וצ

 .טרעפטנעעג ףלאוו טאה — ןפערט לעוו׳כ ,אי —

 .אקדוב ףסוי ףיוא ,רימ ךיוא ןגערפ ךיז טסעוו —

 ,קראמ ןרעביא ןאטעג גארט א ריז טאה ףלאוו

 ףלאוו .טייקיניילק א ,אקדוב ףסוי .םאג־לוש רעד וצ
 — אקדוב ףסוי ,טרעהעג ןעמאנ םעד ןיוש טאה

 טאה סאוו ,רעקיפארג ןוא רענכייצ רעסיורג רעד
 ןייז טימ טלעוו־טסנוק רענילרעב יד טרעדורעגפיוא
 ־ארג רעטסערג רעד •קיטאמעט עשידיי עלעניגירא

 .דנאלשטייד ןופ רעקיפ

 ,סנרעצליה א ןעוועג זיא סאקדוב יד ןופ זיוה םאד

 ־םירפס טימ עטלעטשעגנא ,ךעלרעקלא עניילק טימ
 שולפ םענירג טימ ןליטש עטעבעג טימ ,ךעלקנעש
 סרעמלא יד .ךאמ ןופ בראפ יד טאהעג טאה סאוו
 ־בעילפ לגייפ עטצינשעג טימ טריצאב ןעוועג ןענעז
 טימ ,עקידנלמירד ,לגילפ עטנפעעצ טיירב טימ עקיד
 ןענעז טנעוו יד .ןעלבאנש ענעגיוצעגסיוא לאקיטרעוו
 .ןבעוועג עיורג עבעדישראפ טימ ןעוועג ןעגנאהאב
 ערעייז ,ןגארטעג ץעגרע ךיז ןבאה ןשריה םעדאטס
 יד זא ,טרעטנאלפראפ יוזא ןעוועג ןענעז רענרעה
 ,טסווועג טשינ ךיוא אמתסמ ןבאה ןיילא ןשריה

 יוו ןעזעגסיוא טאה סע עיז ןרעהעג רענרעה עכלעוו
 ףיוא ןטלאוו סיפ עלנחייא ףיוא ןשינעפעשאב עטראצ
 עטרעטנאלפראפ טימ דלאוו א ןגארטעג פעק ערעייז
 טסאל ןרעטנוא סיפ ערעייז ךיז ןלעוו טא ןוא ןגייווצ
 עדימ ןלאפ ןוא ןכערבפיונוצ ליונק־רענרעה םעד ןופ
 טייקטלא ןופ ןיוש זיא םאוו ךאילש ןלעג םעד ףיוא
 ןייק ןעמ טאה בוטש רעד ןיא .ןראוועג יורג דלאב
 ןבאה ףראש .ןכירטש םעיגיל ראב .ןעזעג טשינ בראפ
 יד ןופ קיטנעמאנרא עטצינשעג יד טלייטעגסיוא ךיז
 סאוו ןטעב יד ןופ ,ןלוטש יד ןופ ,ןסמיזג רעמלא
 .ןגייווצ־טריבלייא טימ ןטכאלפעגמורא ןעוועג ןענעז
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 יד ןיא ראנ ,ןעמוקעגוצ אד ןטלעז זיא ןוז יד
 -יראה ןטימ טכיילגעגסיוא ־ןיז טאה יז ןעוו ןטכאנראפ

 ןלארטש ענעדלאג־ןיג יד ךיז ןבאה טסלאמעד ,טנאז
 רשפא .םאקדוב יד ןופ זיוה םעד וצ ןגאלשרעד
 א זיא אקדוב ףסוי סאוו שודיח ןייק טשינ זיא
 טאה רע .רעלאמ ןייק טשינ ןוא ןראוועג רענכייצ
 טכיל ראב ןעזעג שרדמ־תיב ןטלא ןיא ןוא םייה ןייז ןיא
 ןטייקטייוו עננאטאנאמ ןוא עיורג יד .ןטאש רעדא
 ־עטש יד ןופ רעמינפ עטראה יד ,קסנאלפ סורא
 טאה אקדוב עכלעוו ,סעכאלעמעלאב ,רעגערט עקידלט
 יד ,שרדמ־תיב וטלא ןופ טכיל ןגראק םייב ןעזעג
 ןשריה עטצינשעג יד ,קיטבעמאנרא רעשידיי טימ בוטש
 זא ׳טקריוועג רשפא טאה ץלא סאד — לגייפ ןוא
 ץראווש ןופ ליפש רעד ןרעוו טבעאנ לאז ןאקדוב ףסוי
 ,רעקיפארג רעסיורג רעד ןרעוו לאז רע זא ,סייוו ןוא

 יד טבעלעגפיוא רעדעפ־שוט ןייז טימ טאה רעכלעוו
 עשידיי ,ןבעל רעגייטש שידיי ,קיטנעמאנרא עשידיי
 טימ עטלעזאב ראפרעד רעבא ,טייקינוז וא ׳רעמינפ
 ךביוש יד ךרוד ןסירעגכרוד ךיז טאה םאוו טכיל םעד
 ךרודא דאד ךיז טסייר טפא .שרדמ־תיב ןופ ךעלטסעק
 רעד — העש־העיקש רעד ןופ סאפ־ןוז רעלאמש רעד
 ־הבישי םלא ועזעג טאה אקדוב ןכלעוו סאפ־ןענוז

 .שרדמ־תיב רעקצנילפ ןיא רוחב

* 

 ענייז עלא טימ ןעמוקעג םנגראמוצ זיא ףלאוו
 ךיז ןבאה ןעמערב עצראווש עטכידעג יד .רעדליב
 ,קילב ןייז טכאמעג רעפראש ןוא ןזאלעגפארא רעפיט

 רענעלאפעגנייא ןבאה ןקאבניק עקידנצראטשסיורא יד
 .טכיזעג ךעלניורב ןייז טכאמעג

 רעדיוו אקדוב טאה ,רעדליב ספלאוו ףיוא קידנקוק
 רע טאה ןפאש ןייז זיא תמא .לטעטש ןייז ןעזרעד
 ןעזעג רעבא טאה רע ,קצנילפ טימ טבעלעג ראנ
 לאמטפא .טייז ןטאש יד רעדא טייז טכיל יד רעדא
 יד ןעזעג טאה רע .ךיז ןשיווצ טלגנארעג ייז ןבאה
 ריא טשינ רעבא לסעג ןופ סעיניל עטמורקעגסיוא
 ןופ רעלאמ םעד ןעזרעד רע טאה ןפלאוו ןיא .בראפ
 רעכעד עטעטאלעג ןוא עמורק יד — .לסעג־עשזאק
 טימ סעקינאג יד ,ךעלב ןטרעוואשזראפ ןוא ןעלדניש ןופ
 ־ליה יד ,ךעלבעלעטש־ןגיצ יד ,פערט עטמירקעגסיוא
 זיא סאד .ןדאל־רעטצנעפ יד ,ןעגבומיוצראפ ענרעצ
 !ןייב ׳לסעג ןופ גנורזחרעביא ןא םתס ןעוועג טשיג

 ־ןבראפ יד ןעזרעד טאה רעקיפארג רעסיורג רעד
 רע ואוו לסעג םענופ ,טאטשמייה ןייז ןופ טייקכייר
 טאה רע .טכארבראפ טנגוי ןוא טייהדניק ןייז טאה
 ,ןדאל יד ןופ ,טיולפ םענעגיובעג ןופ בראפ יד ןעזעג

 יד ןופ בראפ יד .עסאיוואז ןייא ףיוא ןעגנעה עכלעוי
 םעד ןעזרעד טאה רע .פערט עכעלמורק יד ןופ ,טנעוו

 ןפיט םעד ןגעקטנא ןבראפ ןופ עמאג יד .קראמ וטלא
 טלגיפש ןוא דיז טלארטשעצ םאוו למיה ןופ יולב
 טא ןוא .רעגערט עטנוזעג יד ןופ ןגיוא יד ויא דיז
 ףיוא טציז טנאוו רעטכלאקעג־אלב א ןופ ןאפ ןפיוא
 יז טוט םאוו .עמאמ עשידיי א לקנעב קיסיפיירד א
 א ןייא יז טמידעפ ז טבעה עקיטכיל ייווצ יד טימ
 טקילפ יז .ןייב ? םעפע יז טכיראפ יןעיינ םוצ לדאנ
 ־באט ריא ראפ רעייטשסיוא ןא ,ןשיק א וצ ןרעדעפ
 ".הנותח ריא ,ןראי עגנוי ענעגייא יד רשפא טעז יז .רעט

 טפאשקנעב יד ףיוא טייג אקדוב ףסוי ןיא
 ,רעיורט ןקיצראה ריא וצ ,רעטומ רעשידיי רעד וצ

 .םינפ ןפיוא ןסאגעגסיוא טגיל סאוו טייקסטוג ריא וצ

 ךיז ןעק רע ,טייז א ןיא דליב םאד קעווא טגייל רע
 ־גייא געמ עמאמ עשידיי אזא ,ץזייש טשינ טימרעד
 .ןענאלאס־טסנוק עשיאעפארייא עטסנעש יד ןיא ןייטש
 ,עגארפ א ןעמווושעגפיוא םיא ןיא זיא לאמ ןטשרע םוצ

 א ןאראפ ןעד זיא ? יירעלאמ עשידיי א ןאראפ חא
 קיטאמעט עשידיי יד ןעד זומ ?טיראלאק רעשידיי
 טציא .ץראווש ןוא סייוו ןשיווצ לגנארעג א ראנ ןייז
 עשידיי םאד ,שרדמ־תיב עטלא סאד ןעזרעד רע טאה

 .לסעג

 רע קיטראנגייא יוו !טיראלאק עשידיי זיא םאד
 יוו ,ןבעל עשידיי םאד יוו קיטראנגייא יוזא .זיא

 .ןדייל עשידיי יד ןענעז סע קיטראנגייא
 רעדליב ספלאוו ,קעווא טלאמעד טניז ןענעז ןראי
 ענייז ,לסעג־עשזאק ןופ ןרעיוט יד טנפעעצ ןבאה
 ןלאז־םגנולעטשסיוא עטסטנאקאב יד ןיא ןענעז רעדליב
 ןראוועג זיא לסעג ושידיי ןופ בראפ יד .ןעגנאהעג
 ־יובעג יד ןראוועג ןענעז טנעאנ .ןגייא ןוא שימ ייה
 ,סעדנארעוו עטלא יד ,ףייה עשידיי ןופ ךעלגיטש ענענ

 סאד ,הנבל־בלאה רענעטינשעגסיוא רעד טימ ןדעל יד
 ־סיוא ווא פעצ עגנאל יד טימ לדיימ ןגניי ןופ םינפ
 ,ןעמאמ רעשידיי א ןופ דליב סאד ,ןגיוא עקידנראטש
 םענופ ,סעדנאס יד טימ רעגערטרעסאוו לקנאי ןופ
 ־נייא ןוא ראה עטלזיורקעג יד טימ עלעגניי ןשידיי
 ןעמעלא ייז רעביא ןוא ,ןטסאק־טסורב םענעלאפעג
 רעד — ןעקשריה ןופ םינפ םאד ךיז טביוהרעד
 עסיורג ענייז טימ טאטש ןופ רעגערט רעטסקראטש
 .ןגארטעצ ןטלעוו ןענעק םאוו ,ןענאמ סאוו טנעה
 ,ןגארטעצ טשינ ןטלעוו טאה רעגערט רעד עקשריה ראנ
 ןופ ןרופש עטצעל יד ןגארטעצ טאה טלעוו יד
 טאה טלעוו יד .םאטש ןצנאג ןייז ןופ ןוא ןעקשריה

 .ןדיי עלא עריא טימ לסעג־עשזאק םאד טקיליטראפ
 .שרדמ־תיב עטלא םאד ןראוועג זיא טקעמעגפא

 ףלאוו רעלאמ רעשידיי רעד ץעגרע זיא ןעמוקעגמוא
 סאד ןראוועג זיא טקעמעגפא .רעדליב ענייז עלא טימ
 ןראוועג ןשאלראפ דיוא זיא ןעמאזוצ ןוא ןבעל עשידיי

 .טיראלאק רעשידיי רעקיטראנגייא רעד
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 ־18 םעד ןעזרעד לאמ עטשרע סאד באה ךיא ןעוו
 ןיא טקוקעגניירא ןוא ןייטשנעקנארפ לבייל ןקיראי
 ןייז ףיוא טקוקעג ,ןגיוא עקירעיורט עסיורג ענייז
 ראלק רימ זיא ,םינפ קירילאק־ווילא טצינשעג־לדייא
 ־סיוא טשינ־ךאנ א ךיז ןיא טגארט רע זא ןראוועג

 .גנאזעג ןעגנוזעג

 ךויצ־ילעופ" יד וצ ןעמוקעג ירפ רעייז זיא רע
 ־יינש יד ןשיווצ רענעגייא ןא ןראוועג זיא ןוא טגמי
 םאטשפא ןייז שטאכ ,ךעלגניינרעל ןוא ןלעזעג־רעד
 ןייא ןיא ןוא .םירחוס עכעלגעמראפ ןופ ןעוועג זיא
 ןיילא ראג זיא לבייל זא טסווורעד ךיז ךיא באה גאט
 טאה םע ןוא .רעדיינש א ייב לגניינרעל א ןראוועג
 םאד ,לעטשעג ןצנאג ןייז וצ טסאפעג טשינ יוזא ךיז
 ראפ םיא קנעדעג ךיא ."סעגירטסאפ" ןעיצ ןוא ןציז
 באה ךיא זיב .ןטכארטראפ א דימת ,ןקידנגייווש א

 עניימ ןעיורטראפ ךיא ןעק ,ןעלבייל םיא זא ןסאלשאב
 וצ רעדיל ןעוועג ןענעז םאד .ביירש ךיא םאוו רעדיל
 עקיביוא־אלב וצ ןוא ןעלמיה יד וצ ,םיוב םוצ ,דלעפ
 ןגיוא ענייז ןוא טרעהעגסיוא וימ טאה לבייל .םעזומ

 .ןראוועג טכייפ ןענעז
 טכארבעג רימ רע טאה רעטעפש םודא טייצ א ןיא

 .רעדיל טפעה א

 .טגאזעג טמעשראפ רע טאה — ביירש ךיא ךיוא —

 באה ךיא :טפאגעג ןוא טנעיילעג ייז באה ךיא
 .רעטכיד ןתמא ,ןטכע ןא רעטכיד א םיא ןיא טליפרעד

 .לגילפ ףיוא יוו ןאטעג־סיר א ךיז טאה לבייל ןוא

 ןוא ןזייאסערפ םעד טימ יירעדיינש םאד ןפראווראפ
 לאמא טימ ןוא טכענ יד ןיא ךיז טנרעלעג ,סעגירטסאפ
 ןופ טסיראנימעס א יוו רימ ראפ ןענישרעד רע זיא

 .ראנימעס־עיגילער רעוועשראוו

 ענעעזעגנא ןופ תוכימס טאהעג ויוש טאה רע
 וליפא ויוש טאה רע ,עשראוו ןופ רעטכיד עשידיי
 "סיוראפ" "רעטעלב עשירארעטיל" יד ןיא טריטויבעד

 .ןלאנרושז ךאנ ןיא ץעגרע ןוא
 העידי א רימ וצ ןעגנאגרעד זיא 1940 ראי ןיא
 ךיז טניפעג טראד ןוא שזיווסעינ ןיא זיא לבייל זא
 ־עיוואס א ןיא רערעל א ןראוועג זיא רע .במאראז .ש
 ןופ עיזאווניא יד ןעמוקעג זיא סע ןוא — לוש רעשיט

 .סעדראה־רעלטיה יד

 ־ראב טאה ןעמאנ ןייז םאוו ,רעטכיד רעגנוי רעד
 ןטימ ןעמאזוצ קעווא זיא וייגוצפיוא ןביוהעגנא םאוו

 .קלאפ ןייז ןופ לייט ןסיורג

 ןופ עגעלאק־רעביירש ןטשרע ןיימ ןייוואב ךיא
 .טאטש ןיימ

 ןאמ לדנעמ



 קסנאלפ / וייטשנעקנארפ לבייל

 טעאפ רעד טשינ וערו
 (ררושמ רעקסנאלפ םענעמוקעגמוא ןא ןופ ריש א)

 ןעזעג טשינ גנאגרעטגוא־ןוז ןופ טייקנייש יד טלאוו ריא
 — ייוואלאס ןופ גנאזעג׳ט טרעהעג טשינ ןוא

 ,ןעוועג טליהעג שינרעטצניפ רענעלאוו טימ טלאוו ריא
 — םיוב רעד זיא׳ס טכאנ ןיא טליהעג יוו

 ,םיורט רעקימאלפ ןייז ןוא ,טעאפ רעד טשינ ןעוי

 טרעהעג טשינ לכייט ןופ ןעלמרומ ענרעבליז םאד טלאוו ריא
 — דלאוו ןופ ןרעיוא יד ןיא טניוו ןופ ןעשטפעש סאד ןוא

 הרע עכיירנבראפ יד ןעוועג טלאוו יורג
 — סורא רעקידנעגניז רעד טיוט

 !םוטש זיא טאוו ,םעד ןגעוו טגניז טאוו טעאפ רעד טשינ ןעוי

 טכארטעג טשינ לאמנייק ריא טלאוו טעאפ רעד טשיג ועור
 ,טכאנ רעפיט־טעמאט א ןיא הנבל ענרעבליז ןגעיו

 ,קעווא טגייל העיקש וצ גאט טאוו פאק ןטיור ןגעוו

 — געט ערעזדנוא יוו פא ןעמיווש טאוו םנקלאוו ןגעיו
 ,טכארט ןוא טמולחראפ טייטש טאוו םיוב ןגעוו ןוא

 ׳טכאב רעייא ןעוועג טלאוו ןרעטש ןא רעטצניפ
 — טכאוואב טשינ לאמנייק םולח א טלאוו ףאלש רעייא

 — טישעג טשינ רעטעלב עקימאלפ טלאוו טסברעה רעיו

 טיווצ ןטראצ םעד ןעזעג טשינ ןוא ןסעגעג טכורפ יד טלאוו ריא
 .דיל ןייז ךרוד טימעג לקנוט דעייא טלעהאב טאוו טעאפ רעד טשיג ןעוו

 טכענ־רעטניוו ןיא טאה טאוו טעאפ רעד טשינ ןעוו
 טריצאב גנילירפ א טימ טנעוו ערעייא

 ןעמונעגנא טנאה רעד ייב ךייא ןוא
 הבבל וצ ,ןוז םוצ הלעפ םוצ ןוא

 — ןיילא ךיז וצ
 .טריפעג דביק ןייז רעטאפ א יוי



 (זיוהנייטש)ינבא םחנמ

 יד הרש

 םיובנירג הרש

 הלווע עסיורג א ןעוועג טלאוו םע זא ךיז טכאד רימ
 ןיא רעטרעוו ראפ א טימ שטאכ ןענאמרעד וצ טשינ
 טלאטשעג עשיטאפמיס עכעלמייה אזא "קסנאלפ רפס"
 .קסנאלפ ןיא ןפורעג יז טאה ןעמ יוו ,םאבייה יד הרש יוו

 רעד .םיובנירג הרש ןעוועג זיא ןעמאנ רע׳תמא ריא
 ןופ השורי א ריא אב ןעוועג וליפא זיא רעריא דאפ
 ויא םאבייה א ןעוועג ךיוא זיא סאוו ,היח רעטומ ריא

 .קסנאלפ

 וליפא ןעוועג טשינ זיא סע זא ,רעכיז טעמכ ןיב ךיא
 טנעקעג ןבאה טשינ לאז םאוו קסנאלפ ןיא שטנעמ ןייא

 םאבייה

 טשינ וליפא יז טאה רע ביוא ןוא ,םאבייה יד הרש
 יאדווא רע טאה ריא ןגעוו ןרעה — ךעלנעזרעפ טנעקעג

 .טרעהעג ןבאה טזומעג

 ךיוא ןוא טנעקעג יז ךיא באה דניק םלא דאנ
 ןענעז ףוס־ףוס) .ךיז טמענראפ יז םאוו טימ טסואוועג
 טנרעלעג ןבאה רימ ןוא ,ךעלגניי־שמוח ןעוועג ךאד דימ
 ,הרפש ןוא העופ ,םירצמ ןיא ןעמאבייה ייווצ יד ןגעוו

 ייז טאה םאוו עשר םעד ץהערפ טראנעגפא ןבאה סאוו
 קנעדעג ךיא ןוא .(רעדניק עשידיי יד ןטיוטפא ןליופאב
 רעטלע ןיימ ןיא ךעלגניי ערעדנא ייס ןוא ךיא ייס זא
 ןטלאוו םאבייה יד הרש טשינ ןעוו זא ,טביולגעג ןבאה
 ןיא ...ןעוועג טשינ טלעוו רעד ףיוא רעדניק ןייק ראג
 עמאמ יד ןעוועג ,הרש ,יז זיא ןגיוא עשידניק ערעזדנוא

 .רעדניק רעקסנאלפ עלא ןופ

 טאה יז ןוא זיוה קידובבב א ןעוועג זיא זיוה ריא
 באה ךיא ביוא .החפשמ רענייש א ראג ןופ טמאטשעג
 ¬פשמ רעבלעז רעד ןופ םיורא יז טמוק תועט ןייק טשינ

 .קסנאלפ ןופ םיובנירג םולש טרעהעג׳ס רעכלעוו וצ הח

 ןבאה ריא ןופ טדערעג ןבאה סאוו עלא זא קנעדעג ךיא
 זיא יז .יישבא ןוא דובכ טימ ןעמאנ ריא טנאמרעד
 טאהעג טאה ,טעדיילקעג ןייש ןוא ןייר קידנעטש ןעוועג
 ןגיוצאב ךיז טאה ,גנאג ןכילטימעג ןוא ןקיור ןליטש א
 ־געטש זיא םאוו לכיימש ןכילביל א טימ םענייא ןדעי וצ
 ריא טימ ןעמאזוצ ןוא ,םינפ ריא ףיוא ןעוועג קיד
 ,עשיטארקאטסירא וליפא טגאזעג טלאוו ךיא ,רעלעדייא

 ־כעלמייה עקיד׳טושפ א ריא ןיא ןעוועג זיא גנומענאב
 .טייקכילטימעג ןוא טייק

 ־נוזאב ןורכז ןיא ןבילבעג טשינ רימ ןענעז רעדייל
 טנעקעג טלאוו ךיא םאוו ןבעל ריא ןופ םיטרפ ערעד
 באה ךאד רעבא ,"קסנאלפ רפס" ןיא אד ןעגנערבפיורא
 םעד ןענעכייצראפ תורוש עטלייצעג ןיא טלאוועג ךיא

 .ךעמאמ רעקסנאלפ" רעזדנוא ןופ רכז
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 שטיוואנמזונ השמ

 רעשדלעפ השמ

 ־אב א ןעמדיוו ךיא ליוו תורוש עטלייצעג יד סא

 קסינאלפ םענעמוקעגמוא רעזדנוא ןיא טלאטשעג רעטביל

 ,דראבלעג השמ רעשדלעפ־טאטש ןשידיי רעזדנוא —

 רעד ןופ טנוזעג ןראפ רעפמעק םענעדיישאב םער

 ־טשינ רעד ןופ ךיוא לאמוצ ןוא ,גנורעקלעפאב רעשידיי

 .רעשידיי

 טנילהעגייב ןוא ןעזעג ןיילא טשינ טאה םע רעוו

 ןעק רעד ,קיטקארפ עשיניצידעמ ענעפורעג יוזא ןייז

 ־רעביא עקידשפנ־תוריסמ ןייז ןלעטשראפ טשינראג ךיז

 ןדעי ראפ ףליה ןלייטוצ םייב םיילפ ןוא טייקנבעגעג

 ןופ לאפ ןיא ,רעדניק ןוא ענעסקאוורעד ,זיוה ןשידיי

 ־רענע ןופ לאווק ןרעיוהעגנוא םער ,טיונ ןוא טייקנארק

 ־םיורא טאה דיי רעיירט רעד טא טאוו ,טומ ןוא עיג

 .ןדנדייל ץזעי ראפ ןזיוועג

 ,בוטש סנקנארק ןיא ןעמוקנא טגעלפ רע ראנ יוו

 קאטייוו ןיא ןסעגראפ רעקנארק רעדעי דלאב ןיוש טאה

 ןביל ,ןטוג סנופ ןראוועג טקיטומרעד ףכית זיא רע —

 ־גגעקטנא ןקנארק םעד טגעלפ רע ןכלעוו ,לכיימש

 ןייז ןופ טדערעגפא ןיוש ,ןיילא סאד ןוא ,ןעגניירב

 וצ ךיז לאז ןעמ ןעוועג גונעג זיא ,עיצאטופער רעטוג

 .יורטוצ ןוא יישפא םיורג טימ ןעיצאב םיא

 רעטשרע רעד קידנעטש טעמכ ןעוועג רע זיא םאד

 ןוא ,טייקנארק רעד ןופ זאנגאיד םער ןעמיטשאב וצ

 ראטקאד םעד ןפור טקישעג ןעמ טאה טלאמעד טשרע

 ןביירש) טפעצער ןקיטיינ םעד ןביירשראפ לאז רע ידכ

 רעבא .(ןטאבראפ ןעוועג רעשדלעפ םעד זיא ןטפעצער

 ןטפעצער ףיוא דיוא זא ,טסווועג ןבאה קסנאלפ ןיא עלא

 ־ראפ רעשדלעפ םעד דראבלעג השמ ףיוא ךיז ןעמ ןעק

 .טנוואהאב טוג ץנאג רע זיא םעד ןיא ךיוא לייוו ,ןזאל

 ־קאד םעד םיא וצ ןעגניירב ןעמ טגעלפ לאמנייא טשינ

 .ןקיטעטשאב סאד לאז רע ידכ טפעצער םראט

 ריוא ןוא דאוורעדניא ,םיוא גאט ןוא ןייא־גאט

 ןעמ טאה ,ןהעש־טנווא עטעפש יד ןיא וליפא ןוא ,תבש

 ןענאפש רעשדלעפ־טאטש ןעיירט םעד ןעז טנעקעג

 רע טאה סאד — ךעלסעג רעקסנאלפ יד ךרוד לענש

 ןוא עקנאדק יד ראפ טכילפ ןייז ןאט טלייאעג ךיז

 ןעמערא םעד ,ךעלדנעטשראפ ,טפיוהרעביא ,עדנדייל

 ףיורעד קידגקוק טשינ ,גנורעקלעפאב רעד ןופ לייט

 .רוביג רעפאנק ץנאג א ןעוועג זיא ןיילא רע סאוו

 .זאירוק רעדנוזאב א דארג רימ ךיז טנאמרעד םע

 קנארק דניק א זיא םינכש ערעזדנוא ןופ םענייא ייב

 ר עד השמ עקאט טאה םאד) טירעטפיד ףיוא ןראוועג

 טאה ןעמ ןוא ,(!זאנגאיד םעד טלעטשעג רעשדלעפ

 .ץירפשנייא ןקיטיינ םעד ןכאמ דנעגנירד ץנאג טזומעג

 ־כעמלאפאב ןעוועג טשינ םעד וצ זיא רעשדלעפ השמ

 ־רעטאמ ןקיטיינ םעד טאהעג טשינ ךיוא טאה רע ,טקיט

 םירוטקאד עכעלטסירק יירד עלא ןענעז קילעפוצ .לאי

 ־רעביא רעד רעבא ,לטעטש ןיא טלאמעד ןעוועג טשינ

 ווו טסווועג דארג טאה רעשדלעפ רעשידיי רענעבעגעג

 ןוא ,ךרעב ,ןעוו ךיוא ץא ,ךיז טנופעג ייז ןופ רענייא

 .לטעטש ןיא ןעמוקקירוצ ףראד רע געוו ןכלעוו ךרוד

 טלעטשעגקעווא רעשדלעפ רעיירטעג רעזדנוא ךיז טאה

 ןיילא ןוא סאג רעוועשראוו רעד ןופ גנאגנייא םעד ייב

 טכארבעג ףכית םיא ,רעטקאד םעד טראוועגפא קידלודעג

 .ץירפשנייא ןקיטיינ םעד טכאמעג ןוא דניק ןקנארק םוצ

♦ 

 ,רעקסנאלפ ליפ זא ,טשינ קפס ןייק ראג רימ זיא׳פ

 רעז דאנ םיא ןעקנעדעג ,ענייז ןטנעיצאפ ענעזעוועג

 עכלעזא ךס א דאנ אייצרעד טנעקעג ןטלאוו ןוא טוג

 83* גס.נ.ול$ רפס
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 ־רעביא ןוא רעקיפאפליפ ,רעטיירב ןייז ןגעוו ןטכישעג

 ןעוועג ןענעז םע .קיטקארפ רעשיניצידעמ רענעבעגעג

 ךיוא לאמוצ ,עקבארק־רעווש ןופ ןלאפ ערערעמ ץנאג

 ימ רעיירטעג ןייז קנאד א ראנ םאוו ,עזאלסגנונפאה

 ןבילבעג ייז ןענעז גנולדגאהאב רעקידשפב־תוריסמ ןוא

 םיא ןבאה ייז .ץואוועג טנוזעג קירוצ ןוא ןבעל םייב

 זיא ראפרעד .ןסעגראפ טשינ סאד לאמנייק ךאנרעד

 .לטעטש ןיא טבילאב קראטש יוזא ןעוועג עקאט רע

* 

 ןיימ טזאלראפ באה ךיא טייז ראי 44 רעביא ןיוש

 וופ הטיחש רעמאזיורג רעד ןיא .קסנאלפ טאטש־ןריובעג

 זיא ,םוטנדיי ןשיליופ ןופ םרעדנוזאב ןוא ,ןשיעפארייא

 ןשיווצ .ןראוועג טשיוועגפא קסנאלפ עשידיי סאד ךיוא

 ןופ סיורא זדנוא ןטכייל םאוו ןטלאטשעג עקיטכיל עלא

 עיירטעג סאד ךיוא טנייש ,רבע ןקיטכערפ רעזדנוא

 ־לעג השמ רעשדלעפ־טאטש ןשידיי םער ןופ טלאטשעג

 .דראב

 .ה .ב .צ .נ .ת



 סערייא־ס*נעוב / קינטאבאר בקעי

 טאטשמייה רעקסנאלפ וגעוו
 עניטנעגרא ויא וייאראפ־טיילסדנאל ווא

 סאוו ,טאטש־טאיוואפ א ,קסנאלפ טאטש רעזדנוא
 ןוא עשראוו ןוא קצאלפ ןשיווצ לסייוו רעד ייב טגיל
 טאטשסגנוטסעפ רעד ןופ רעטעמאליק 35 ךיז טניפעג
 .רעניווונייא טנזיוט ףלעווצ טגאמראפ טאה ,ןילדאמ

 ,ראי וט 1914 ןופ ׳המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 זיא׳ס .טליפשעגפא ךעלקילג טאטש רעזדנוא טאה
 ןדיי יד טעוו טכאמ עשיסור יד זא גנאלק א ןעוועג
 רעד ןופ טנעאנ טגיל יז לייוו ,טאטש ןופ ןביירטסיורא
 טבעלעג רעבירעד ןבאה ןדיי יד .גנוטסעפ רענילדאמ
 ראנ שוריג ןבילוצ זיולב טשינ .קערש םיורג ןיא
 רעטילימ עשיסור׳ס ןעוו .םימעט ערעדנא בילוצ ךיוא
 ־יליופ רעד טאה ןיידא טאטש ןיא ועמוקעגנא זיא
 ןלאז ייז זא ,ןקאזאק יד טצעהעגרעטנוא בר־ברע עש
 ךיז ןעניפעג׳ס ווו ןזיוועגנא ןוא ןדיי ייב ןריבאר ןייג

 .םיטאבעלאב עכייר יד

 ־יקסמעשז" ןטוג א טאהעג טאה טאטש יד יוו יוזא
 יד ןופ עיצאגעלעד א םיא וצ קעווא זיא ,"קיבלאשטאנ
 ךיז טוט םע סאוו ןבעגעגרעביא םיא ןוא ינפ־טאטש

 .ןקאזאק יד ךרוד טאטש ןיא פא

 םוצ קעווא ךיילג זיא "קינלאשטאנ־יקסמעשז" רעד
 ייב ןענאטשעגנייא זיא סאוו ,טנאדנעמאק ןשירעטילימ
 טאטש ןיא םאוו ןבעגעגרעביא םיא ןוא ,םרעצינש יד
 ןיא קעווא ןענעז ןטנאדנעמאק עדייב .ראפ טמוק
 .רעריבאר עכעלטע ןריטסערא טזאלעג ןוא טאטש ןיא
 טאה סאוו ,םראדנאשז א טשטאפעגסיוא ךיוא ןבאה ייז
 ־עגוצ קיטליגכיילג ־ןיז ןוא קראמ ןיא ןעניפעג ךיז

 .סטוג ןוא באה שידיי טעוועבאר עמ יוו טקוק

 ור ןראוועג טלעטשעגנייא קירוצ זיא טאטש ןיא
 .גנונעדרא ןוא

 ,קסנאלפ ןיא ןיירא זיא שטייד רעד יוו םעד דאנ

 טאה׳מ ."יבכמ" בולקטראפס םעד ןפאשעג טבגוי יד טאה
 ־בייוו ןסיוועג א ,עשראוו ןופ רערעל א ןבירשעגסיוא

 א ןריפוצכרוד טנגוי יד טיירגעגוצ טאה םאוו ,גרעב
 .טסעפנרוט

 ־עג טשינ רעמ עקאט ןעמ טאה ןעמארגאפ ןייק
 קינאה ןייק רעבא ,לוויטש ןשיסור ןרעטנוא טכאמ
 תורצ ןייק .שטייד םייב טקעלעג טשינ דיוא ןעמ טאה
 דיז טאה טנגוי יד רעבא .טלעפעג טשינ רעטייוו ןבאה
 ־רוטלוק א ןעלקיווטנא ןביוהעגנא ןוא רעיירפ טליפעג

 .טייקיטעט

 ־פונוצ ךיז וענעז׳ס ןכלעוו וצ ,טסעפנרוט ןכאנ
 ךיז ןבאה ,טנגעג רעצנאג רעד ןופ טנגוי יד ןראפעג
 *ביא עכעלטפאשלעזעג ענעדישראפ ןדנירג ןביוהעגנא

 .ןעגנוריטאש ןוא ןעגנוטכיר יילרעלא ןופ סעיצוטיטס
 .טמיטשעג שיטסינויצ ןעוועג זיא טנגוי טייהרעמ יד

 עסיורג א טגאמראפ טאה םאוו ,"רואה" ןייאראפ רעד
 עשיטסינויצ עצנאג יד ןעמונעגמורא טאה ,קעטאיליב

 בור רעטסערג רעד ןענאטשאב זיא סאוו ׳גנוגעוואב
 .ןזיירק עשיטאבעלאב ןופ

 "רואה" ןופ דיז טאה תועד־יקולח ייר עצנאג א דאנ
 יוו ,רעריפנא עקיטכיוו לאצ עסיורג א ןטלאפשעגפא
 ־ראשט שרעה ,ןייטשלעקניפ לבייל ,ןייטשלעקניפ ריאמ
 ־נא דאנ ןוא גנילרעפש לאירזע ,רעדארב סעטאמ ,אק
 רעד ןיא טעפש זיב ןעגנוטאראב עסייה דאנ .ערעד
 טאה סאוו ,ךויצ־ינב" םעד ןפאשעג ייז ןבאה ,טכאנ
 ,ןשטנעמ סאלק ןלעטימ ןופ רעדילגטימ ןעמונעגניירא

 א רעמ ןעמוקאב "ןויצ־ינב" רעד טאה םורא יוזא
 טבילאב ןוא ןעזעגנא ןראוועג ןוא רעטקאראכ־סקלאפ
 עסיורג ךיז וצ ןגיוצעגוצ קידנעטש ןוא ,טאטש ןיא

 .רערעהוצ וסאמ

 ־עלראפ ןעמוקעגראפ ןענעז גאטימ דאנ תבש ןדעי
 ענעדישראפ ףיוא סעיסוקסיד ןוא ןטארעפער ,ןעגנוז
 עשיאערבעה ןבעג ןביוהעגנא דיוא טאה׳מ .םעמעט
 ןפאשעג ןבאה עטמיטשעג שילאקיזומ יד .םעיצקעל
 ןייסשלעקניפ ריאמ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ראכ א
 א ןראוועג ןפאשעג דלאב זיא ראב םעד ייב ןוא
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 טנדראעגנייא טפא טאה סאוו ,זיירק רעשיטאמארד
 טריפעגפיוא ןוא רעטאעט טליפשעג ,ןעגנולעטשראפ

 .רעביירש עשידיי ןופ ןסעיפ

 ־יורג א .ןטלאהעגנא טשינ גנאל רעבא טאה סאד
 ־עג ןוא ןטלאפשעגפא ךיז טאה רעדילגטימ לייט רעס
 טראד .ןויצ־ילעופ יד ייב "םייה־רעטעברא" יד טעדנירג
 ןיוש טאה טראד .ןראוועג טרעדנעעג ךס א ןיוש זיא
 סקלאפ רעמ ןגארטעג ןבעל עכעלטפאשלעזעג םאד
 סאוו טאהעג ךיוא עסאמ יד טאה טראד .רעטקאראכ
 האנ ןבאה םאוו עלא ,ןעמעלא טאה׳מ ןוא ןגאז וצ
 רעד וצ ,לטערב םוצ טזאלעגוצ ,ןגאז וצ סאוו טאהעג

 .ענובירט
 ־לטסעק ןעמוקעגראפ טראד ןענעז טפא רעייז
 ןיוש זיא ןטנווא יד ףיוא ןוא ןטנווא־עיסוקסיד ,ןטנווא
 ןבאה טימרעד ןוא ךארפש עשידיי יד ןראוועג טצונאב
 ׳סאג ןופ דיי ןטושפ ןטימ טכאמעג רעטנענ ךיז ייז
 טאה שידיי ןעמעוו וצ ,ןסאמסקלאפ עטיירב יד טימ

 .פאק םוצ ןוא ץראה םוצ טדערעג טסניימוצ

 םאד ןוא ,ןטייב ןעמונעג ךיג ךיז ןבאה ןטייצ יד
 ןשינעטלעהראפ יד טיול שטאכ ,ןרעסעב םוצ טשיג
 ןעוועג זיא׳ס יוו ,רעסעב ךס א ןרעוו טפראדאב טאה

 .טנאפוקא ןשטייד םייב

 שטייד םענופ ןראוועג טיירפאב זיא ןליופ ןעוו
 עקיידנעטשטסבלעז א ,קידגעטשטסבלעז ןראוועג ןוא
 עגאל יד ןרעדנע ןעמונעג ךיז טאה ,הכולמ עשיליופ
 ןעוועג טשינ זיא גנואיירפאב עשיליופ יד .טאטש ןיא
 חרזמ ןופ אנוש רעד .ןעמולב ןייק טימ טיירפשעגסיוא
 ־אווש רעגנוי רעד ןופ לעווש רעד ףיוא ןענאטשעג זיא
 טאה טכאמ עשירעטילימ יד .הכולמ רעשיליופ רעכ
 וצ רעטילימ ןשיליופ ןיא טנגוי יד ןפור ןביוהעגנא
 ־לאב יד ךרוד טארדאב ןענעז םאוו ,ןצנערג יד ןציש
 טאה׳ס ןעוו ,1919 ראי ןיא ןעוועג זיא סאד .סעקיוועש
 יימרא רעטיור רעד ןופ ףירגנא רעד ןטלאהעגנא דאנ
 ־יופ ףיוא יקצארט וועל ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא
 ןעמונראפ טאה יז םאוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשיל
 רעטנענ ץלא טקורעג ךיז ןוא ,ןטייווצ ןכאנ םנייא

 .דנאל ןיא רעפיט ץלא ,לסייוו רעד וצ

 ןיא וראפעגרעדנאנופ דיז ןענעז עכעלטנגוי ךס א
 ןיא .רעדנעל ערעדנא ןיא ןוא טעטש ענעדישראפ
 לעפאב א ןבעגעגסיורא יקסדוסליפ לאשראמ טאה 1929
 ראנ ,טנארפ םוצ רענלעז עשידיי יד ןקיש וצ טשיג
 ־ירעטילימ אזא .טרעדנוזעגפא ,ןרעגאל ןיא ןטלאה ייז
 ־עג טאה׳מ ווו ,ענאלבאי ןיא ןעוועג זיא רעגאל רעש
 ,עקפוז ערעטיש א ףיוא רענלעז עשידיי יד ןטלאה

 יד זא טאהעג ארומ טאה׳מ •רעגנוה ןקידנעטש ןיא
 ןגעק ןגאלש ןלעוו טשינ דיז ןלעוו רענלעז עשידיי
 ־געגנאפעג ןיא ןבעגרעביא דיז ןוא סעקיוועשלאב יד
 ־ראפ ןטלאהעג ייז ןעמ טאה ארומ זיולב ראפ .טפאש

 ־עגנא טשינ גנאל טאה קיטילאפ עשיראנ יד .טראפש
 גנאל טראד ןענעז רענלעז עשידיי יד ךיוא ןוא .ןטלאה

 .ןעוועג טשינ
 ,ןראוועג יירפ וענעז םאוו ,יד ופ לייט רעסיורג א

 ךס א .ןרירגימע ןגעוו ןטכארט ןעמונעג דיילג ןבאה
 ךיז ןוא ןליופ טזאלראפ ןבאה רעקסנאלפ ערעזדנוא ןופ

 .עניטנעגרא ןיא טצעזאב

 ־עגנא ךיז ןעמ טאה ןיידא דנאל ןיא ןעמוקעגנא
 רעד ןיא ךיז ייב טשינ ,דמערפ רעד ןיא ןליפ ןביוה
 ןעוועג זיא טייצ רעטשרע רעד ןיא ןבעל םאד .םייה
 ־וצניהא דיז ווו ןעוועג טשינ זיא םע .רעווש
 לטעטש םעניילק ןיא .ןעגנערבראפ וצ ווו ,ןאט
 ־טפאשלעזעג ןייז ,הביבס ןייז טאהעג רעדעי טאה
 ־גא דיז טאה׳מ .דניירפ ןוא עטנאקאב זיירק ןכעל
 ־םוי ןוא םיתבש עכעלרעייפ יד וענאמרעד ןביוהעג
 ־עג ןיא ןעמוקנעמאזוצ ךיז טגעלפ עמ■ ןעוו ׳םיבוט
 ןוא קידנצנאט ,קידבוט־םוי־תבש ,ךעלשידיי ,טפאשלעז
 ,ןענעייל םוצ רעכיב ןעמונעגמייהא טאה׳מ .קידנעגניז

 רעד וצ ןסע טלעפעג טאה׳ס ועוו ןטייצ יד ןיא וליפא
 טנלע אזא ןופ טפאכעגמורא ןעמ זיא אד ןוא .טעז
 ןעוועג זיא טפאשקגעב יד .ןעמאנ ןייק טשינ טאה סאוו
 ןייק ןעניפעג טנאקעג טשינ דיז טאה׳מ ןוא םיורג
 ,טייקשידיי םוצ ,קירוצ ,םייהא טקנעבעג טאה׳מ .טרא

 .טייקשימייה רעד וצ

 ןוא ןעמאלפ ןיא ןענאטשעג רעבא זיא טלעוו יד
 ןזאלראפ וצ ןגיווואב טאה ןגראמ ןראפ ארומ יד
 ןוא רעדירב ןופ ,ןרעטלע ןופ ןסיירפא ךיז ,קסנאלפ
 ןוא רעכוז־הנידמ א ,רערעדנאוו א ןרעוו ,רעטסעווש
 עיינ ןכוז ,גערב א וצ ןגאשלרעד ךיז ,רעייג־הנידמ
 א ראפ ןוויטקעפסערעפ ערעסעב טימ ןטנאזיראה
 טשינ רעמ זיא קירוצ ןייק .ןגראמ ןקיאור ןוא ןרעכיז
 ןוא ןסירעצ עלא ןענעז ךיז רעטניה ןקירב יד .ןעוועג

 .ןראוועג טנערבראפ
 ־ראפ ןביוהעגנא ךיז טאה םארטש־ןטנארגימע רעד
 ךיז ןעוועג רעווש ייז זיא בייהנא ןיא .ןקראטש
 ייז .רעקסנאלפ ענעמוקעגנא־שירפ יד ,ןבעלוצנייא
 א ןיא יוו עניטנעגרא ןיא אד טליפעג דיז ןבאה
 א יוו טקירדעג טאה טנלע רעד .טלעוו רעדמערפ
 טלאוועג יז טלאוו רענייא רעדעי םאוו ,אשמ ערעווש
 טשינ זא לייוו ,ךיז ןופ ןפראוופארא רעכיג םארו

 .טסאל רעקידנקירד רעד רעטנוא ולאפ ןעמ טעוו

 ידכ — ןענאטשראפ ןבאה טיילסדנאל ערעזדנוא
 — ןסירעגפא ןייז טשינ לאז ןטייווצ ןופ רענייא

 ־אגרא ךיז לאז ןעמ ןעוועג ךאז עטסכיילג יד טלאוו
 ־טיילסדנאל א ןעדנירג ןוא ןעמענפיונוצ ךיז ,ןריזינ
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 ןייק טשינ ןליפ לכ־םדוק ־ויז לאז עמ ווו ,ןייאראפ
 .טסאג רענעטעבעגמוא העקירעביא ׳רעדמערפ

 ןבילוצ ,ליפעגמייה םענופ טריטקיד זיולב טשינ
 ןראוועג ןסאלשאב זיא טפאשקנעבמייה יד וליטש
 ,ערעדנא בילוצ ךיוא ראנ ,ץיאראפ םעד ופאש וצ

 ־עג זסאלשאב זיא תוביס עשימאנאקע ךעלכאזטפיוה
 .דנאבראפ אזא ןפאש וצ וראוו

 ןעוועג ןעבעז דבאל ויא ענעמוקעגנא יד ןופ ךס א
 ספראדעג ןעמ טאה ךס א ראפ .טקירדעג שימאנאקע
 ראפ ווא ,ןענעדראנייא וענאק ךיז ןלאז ייז ׳ןג־יאז
 ןא קייטיינ זיא ףיורעד ףיוא ןוא טעברא ופאש ערעדנא
 ןופ רענייא ןסירעגפא ןייז טשינ ןופ גנידאב רעטשרע
 ךיז ןוא ודער' ,ועז ךיז ,ןפערט רעטפא ךיז ,ןטייווצ

 .ןדעררעד סעפע וצ
 ןופ רענייא זיא ןייאראפ־טיילסדנאל רעקסנאלפ רעד
 טימ ןענאטשטנא טלאמעד ןענעז םאוו עטשרע יד
 ןוא סקעז רעביא ויוש .קירוצ ראי קיסיירד עכעלטע

 רעד ייב ךעלדימרעדמוא ועייטש רימ יוו ראי קיסיירד
 טשינ ןייאראפ רעד זיא טייצ לקיטש א תמא .טעברא
 ־ראפ ןופ ןעוועג וענעז תוביס יד .קיטעט ןעוועג
 ־ראפ רעד זיא רעבא ראפרעד .רעטקאראכ םענעדיש
 ןבאב ןראי עטצעל יד רעוויסנעטניא ךס א ןראוועג וייא

 .גירקטלעוו וטייווצ
 גנאל טשינ ,קסנאלפ ןופ ענעמוקעג עטצעל יד
 ,1939—1938 ויא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא וראפ

 זיב טכארבעג זדנוא ובאה ,סייוו בקעי ייז ןשיווצ
 טאטש יד זא — רקיע רעד ווא ןסורג עטכעלש ראג
 עמ זא ׳ןגיווואב טאה סאד .עציטש ויא ךיז טקיטיינ
 ־אגראער םיא ווא ןבעלפיוא קירוצ ןייאראפ םעד לאז
 םיא ווא ןעגנוגנידאב עיינ יד וצ טסאפעגוצ ,ןריזינ
 יד טרעדאפ םע יוו ךייה אזא ףיוא ולעטשקעווא

 .רעקסבאלפ זדנוא ראפ טסאפ׳ס יוו ווא טייצ

 עשיראזיווארפ א ןראוועג ןפאשעג זיא ךיילג
 ,טעבראפליה רעד טימ ףכית היפוצנא גנוטלאווראפ

 ןבאה וצ ,ןטוטאטס ןטעבראסיוא ,רענעלפ ןטיירגוצ
 .גבולמאזראפ רעניימעגלא ןא וצ ןעמוק וצ םאוו טימ

 השמ :ןפראוועגניירא ויז ןבאה טעברא רעד ויא
 ,קינטאבאר בקעי ,ןייטשנעקנארפ לארשי ,יקצעיניבול

 ,בואט ןרהא־קחצי ,לוגנרת םהרבא ,ןאזביל רזעילא

 בקעי ווא ה״ע ויוועל רשא ,קלאפ בקעי ,רעלימ עייש
 .ה״ע רעלימ

 ־םיוא עייב יד טריאוטיטסנאק ויז טאה׳ס ןעוו
 :ןעוועג עגארפ עטשרע יד זיא ,גנוטלאווראפ עטלייוועג

 ןסאלשאב זיא׳ס ןוא ,דנאבראפ םעד ןעמאנ א ןבעג
 ־ראפ־טיילסדנאל :עיצוטיטסניא יד ןפורוצנא ןראוועג
 רעקיטייזנגעק ראפ טנגעגמוא ווא קסבאלפ ןופ וייא
 יד ראפ ייס םייה רעטלא רעד ראפ ייס — ףליה

 .טרא ןפיוא טיילסדנאל

 ןבאה סאוו ,טיילסדנאל יד ןרעטכיילראפ וצ ידכ
 ,סערייא־סאנעוב ויא יאד ,ףליה ויא טקיטיינעג דיז

 ןוא עסאקייל א ץזנירג וצ וראוועג .ןסאלשאב זיא
 רעד .דנאפפליה א וראוועג ןפאשעג זיא רעדנוזאב
 ־םליה ןופ טציטשעג טרעוו םאוו ,רעטקיטפרעדאבטיונ
 םעמוס יד ןלאצוצנייא קירוצ ביוחמ טשינ זיא דנאפ
 יוו ןבעגעגסיורא םיא טאה וייאראפ רעד םאוו ,טלעג
 ןלאפעגקעווא טימרעד זיא אלימב .גנוציטשרעטנוא וא
 ־אזוצ ,תובדנ דאנ ןייג ןופ טייהניווועג עטכעלש יד
 טאה וייאראפ רעד .טיילסדנאל ןשיווצ ןעמעננעמ
 ־קע ןייז ראפ גנוקיטכעראבטסבלעז ןגירק ןביוהעגנא
 ןסקאוו ועמונעג ׳ןעזנא וגירקעג אליממ ווא ץנעטסיז

 .טרעסערגראפ וראוועג ןוא

 עסיורג םאד טקורעגנא ויז טאה טכירעגמוא
 זיא המחלמ יד .1939 ןופ עפארטסאטאק יד ,קילגמוא
 ןביוהעגנא ןבאה תועידי עכעלקערש .ןכארבעגסיוא
 רעקיליורג ענייא — םייה רעטלא רעד ןופ ןעמוקנא
 ץואוועג טרימאלקארפ זיא ךיילג .רעטייווצ רעד וופ
 ןענאק וצ ,רעדילגטימ יד ןשיווצ ןייפמאקפליה א
 רענעי ףיוא טיילסדנאל עמערא ערעזדנוא ןעמוקכאנ
 טלעוו יד זיא ןרעיודאב ןסיורג םוצ רעדייל .םי טייז
 טנאקעג טשינ ןבאה רימ ןוא וראוועג ןסאלשעגפא ךיג
 ןטקעריד ןדעי ןריולראפ ובאה רימ .ףליה ץיק וקיש
 ערעזדנוא ראפ .טאטשמייה רעזדנוא טימ טקאטנאק
 רעד רעטנוא ,קסנאלפ ויא רעדירב ןוא רעטסעווש
 ־עווש ןעמוקעג ןענעז ,ש״י ןרעלטיה ןופ ןודז־תלשממ

 .ןטייצ ערעטיב ער



 קינטאבאר בקעי

 קטנאלפ ןופ וייאראפ־טיילטדנאל ןופ עטכישעג
 עניטנעגרא ןיא טנגעגמוא ווא

 ־ימע ערעסערג יד ןביוהעגנא דיז טאה 1922 ןיא
 ־בעגרא ןייק ןעגנאגעג זיא טאוו ,קטנאלפ ןופ עיצארג
 ־עג אד ןיוש ןבאה ןטנארגימיא ענעמוקעגנא יד .עניט
 יד ייז ןשיווצ .רעקסנאלפ עפורג א רעירפ ןופ ןפארט
 ־עד ןבאה טאוו ,יקצעיניבול לכימ ןוא ןועמש רעדירב
 םערדא רעד .8043 איוואדאוויר ףיוא טניווועג טלאמ
 ־םנאלפ ענעמוקעג עלא ראפ רבד־םש א ןראוועג זיא
 ךיז טאה אד ,ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןעמ זיא אד .רעק
 אד ןוא רעקטנאלפ א טימ רעקטנאלפ א ןפארטעג
 ־סעראק רעייז ןעמינעגפא ענעמוקעג־יינ יד ןבאה

 .ץנעדנאפ

 טימ טכארבעג טאה ךיז ןפערטפיונוצ עטפא סאד
 םענייא ןופ תוברע ןוא טפאשדניירפ עראילימאפ דיז
 ןוא ןטקאפ טימ םינפ לא םינפ .ןטייווצ םעד יבגל
 ןענעדראנייא םייב ןטייקירעווש ןופ ןלאפ ענעדישראפ
 ־טיונ יד ןענאטשטנא זיא ןטנארגימיא עיינ יד ןופ ךיז
 טימ ענעמוקעגיינ יד ראפ ףליהטימ ןופ טייקידנעוו
 ןא ןבעג טפראדאב טאה׳מ ןעמעוו .טאט ןוא טראוו
 טפראדאב טאה׳מ ןעמעוו ראפ ןוא גנוזייוונא ןא "רצע
 .ןטסאפ א ,לבעמ לקיטש א ,גנוניווו א ,טעברא ןכוז

 יד ןיירא דנאל ןיא ןעמוקעגנא ןענעז׳ט רעמ טאוו
 .ןפאשעג ךיז ןבאה ןעמעלבארפ רעמ ץלא ,ריע־ינב

 א ןראוועג רימ ןענעז ןיילא ךיז ןופ ,שיטאמאטיוא
 .ףליה רעקיטייזנגעק ראפ ןייאראפ

 טימ טרעייטשעגייב עלא ןבאה טייצ עטשרע יד
 יד ןעמוקכאנ ןענעק וצ טנאקעג טאה רענייא לפיוו
 ךיז לאז רע ,םענעמוקעגגאיינ םענופ ןשינעפרעדאב
 .שינעפראווראפ רעד ןיא זאלפליה ,טנלע ןליפ טשינ

 ־לעזעג ןעוועג ןענעז טאוו ,רעקסנאלפ עלא יד
 טשינ ןבאה ,םידז רעטלא רעד ןיא וויטקא ךעלטפאש
 ןיא ,טייז א ןיא ןייטש ןוא קיטליגכיילג ןביילב טנאקעג
 וצ ךיז ןטייקכעלגעמ ענעפאשעג יד ןופ קילבנא
 טימ לאז טאוו ,טפאשרעפרעק־ףליה א ןיא ןריזינאגרא
 ־ירב יד זיולב טשינ ןייז ךישממ תוחוכ עטקינייאראפ

 ־עג־רוטלוק םאד ןצעזראפ ריוא ראנ ףליה עכעלרעד
 ־ידארט־םייה יד ןופ ךשמה א יוו ןבעל עכעלטפאשלעז

 .דנאל םעיינ ןיא סעיצ

 ןופ ןענאטשאב זיא וטטיוויטקא עפורג עטשרע יד
 ןועמש ,יקצעיניבול לכימ :ןענאזרעפ עקידרעטייוו יד
 ־קחצי ,ןאמניילק השמ ,רעלסקערד עילע ,יקצעיניבול
 ,לוגענרעט םהרבא ,בואט בקעי־לאומש ,בואט ןרהא

 לבייל ,טאקשומ עזלע ,םיובנייש םהרבא ,ןאמדלעפ השמ
 ,םולב לאקזח־שרעה ,לקניפראג לדנעמ ,רעדעפדלאג

 .שטיוואקוועל םהרבא ןוא
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 ־עגכרוד טייצ רענעי ןיא טאה ןייאראפ רעזדנוא
 ,ןטייצ ןעוועג ןענעז טע .ןפאטע ענעדישראפ טכאמ

 ןעוועג זיא׳ט ןעוו ,ןראי רעקיסיירד יד םודא ךרע ןא
 םעראפ־ףליה יד זיא ,ןפלעהוצטיורא ןעמעוו קיטיינ
 .עמענעגנא ןוא עקידובכב ןייק ראג טשינ ןעוועג

 ־עגמורא ןענעז טאוו ,ךעלראפ ןפאשעג ךיז ןבאה׳ט
 ־טיונ יד ראפ תובדנ רעקסנאלפ ןשיווצ ןעלמאז ןעגנאג
 ־עג ןופ ווירב ןעמוקעגנא ןענעז טפא .עקיטפרעדאב
 ־רוקיב יוו .קטנאלפ ןיא םעיצוטיטסניא עכעלטפאשלעז
 ןוא .ףליה ןטעבעג ןבאה טאוו ,םידלי־ךוניח ,םילוח
 ־טשינ אזא ףיוא ןענעז םידז רעטלא רעד ראפ ךיוא
 ־ארג עקידהבדנ ןראוועג טלמאזעג ןפוא ןקידנעטשנא
 ןטלאוו םעיצוטיטטניא יד יצ טשינ ןטייוו רימ טאוו ,סנש
 רעטאוו ףיוא ןטייוו ייז ןעוו ,ףליה רעזדנוא ןעמונעגנא

 .ןפאשעג ןראוועג ןענעז ייז ןפוא

 ־מאז־הבדנ ןופ םעטטיס םוצ ןכאמ וצ ףוט א ידכב
 ןעמוקעגפיונוצ טיילסדנאל עפורג א ךיז זיא ןעגנול
 רעקטנאלפ יד ןופ םענייא הפ גנוניווו־טאווירפ א ןיא
 ־ראער וצ ןראוועג ןטאלשאב זיא טרא ןפיוא טראד ןוא
 ־לעזעג ףיוא ןלעטשקעווא םיא ,ןייאראפ םעד ןריזינאג
 ןוא וקידנעטשנא ןא ףיוא ןוא תודוסי עכעלטפאש
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 ־טיונ עלא ןיא ףליה טימ ןעמוקנגעקטנא ןפוא ןקידריוו
 טעוו׳מ ןעוו ,ןלאפ ןיא יוו ׳טרא ןפיוא אד ייס ןלאפ

 .ףליה ךאנ םייה רעטלא רעד ןופ ןדבעוו דיז

 ןופ גנוריזינאגראער רעכיירגלאפרעד רעד דאנ
 ־טיילסדנאל רעזדנוא וצ ךיז טאה ןייאראפ רעקסגאלפ
 ןוא ץפרעש ןופ ןייאראפ רעד ןסאלשעגנא ןייאראפ
 טעבראעג רימ ןבאה ראי ייווצ רעביא .טגגעגמוא
 ךעלדירפ ןעגנאגעגרעדנאנופ ךיז םעד דאנ ןוא ןעמאזוצ

 .ןפוא ןכעלטפאשלעזעג א ףיוא

 ־ערגראפ ןוא ןייאראפ ןופ סקווורעדנאנופ ןבילוצ
 ־ופ טיירב ךיז טאה סאוו ,טייקיטעט רעד ןופ גנורעס
 ,ןטיבעג ךס א ףיוא טגייווצעצ ןוא טיירפשעגרעדנאנ
 ןוא 569 ארעוו ףיוא ןגיוצעגרעבירא דיז רימ ןבאה
 רעבירא ןענעז רימ ןעוו עטאד יד ,1939 ינוי ןטשרע ןופ
 עיינ ףיוא טעברא יד קעווא זיא ,לאקאל םעיינ ןיא
 ןבעג ןביוהעגנא ךיז טאה טייקיטעט רעזדנוא .ןסלער
 ןבאה טיילסדנאל ערעזדנוא .ןטאטלוזער עוויטיזאפ
 ןעמעוו וצ ןוא ווו סערדא ןליבאטס א ןגירקעג טציא
 א ףיוא קידנפערטנא לאפ ןדעי ןיא ןדנעוו וצ ךיז
 גנואיצאב רעטסנרע ןוא שינעדנעטשראפ רעקירעהעג

 .ןייאראפ ןופ גנוטייל רעד דצמ

 ןעמ זומ ןייאראפ רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא
 גנופאש רעד קנאדא זא ,טקאפ םעד ןכיירטשרעטנוא
 ־םצע יד טרעכיזעג טאה םאוו ,עסאקייל רעד ןופ
 ןבעגעג טיילסדנאל ךס א זיא ,ןייאראפ ןופ ץנעטסיזקע
 ־ירפ ערעייז ןרעטיירבוצסיוא טייקכעלגעמ יד וראוועג
 ־ראפ םומינימ א זיב זיא׳ס ןוא ןעגנומענרעטנוא עטאוו
 סאוו ,עקיטפרעדאבטיונ לאצ יד ןראוועג טרענעלק
 ־רעטנוא דאנ ןייאראפ םוצ ןעמוקנא טפראדאב ןבאה

 .גנוציטש

 זיא יז זיב טריטסיזקע גנאל יוזא טאה עסאקייל יד
 עד 12״ ,וויטארעפאאק־טידערק ןפיוא ןראוועג ןטיבראפ
 ־אכ םעד ןיוש ןגארט םעיצקנופ סנעמעוו ,"ערבוטקא
 ־נוזאב .דנאל ןיא ןזעווקנאב םעניימעגלא ןופ רעטקאר
 ־סיזקע׳ס ןוא ןראוועג טפאשעגפא טשינ רעבא זיא רעד

 .ןייאראפ םייב עסאקספליה יד רעטייוו טריט
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 ,המחלמ־טלעוו עטייווצ יד ןכארבעגסיוא זיא׳ס ןעוו

 ןענעז ןשטייד יד זא ןראוועג ריווועג ןענעז רימ ןוא
 דאזראפ ןאטנאפס ךיז טאה ,ןליופ ןלאפעגרעביא
 םויראטקעריד ןטימ גנוטלאווראפ עצנאג יד טלמ
 דיז ןטאראב וצ רעוט עוויטקא עלא טימ ןעמאזוצ
 ןענעז׳ס רעכלעוו ןיא ,עגאל רעכעלמאנסיוא רעד ןגעוו
 רעטסעווש ןוא רעדירב ערעזדנוא ןראוועג טלעטשעג

 .םייה רעטלא רעד ןיא

 טכאדטאב זיא גנומיטש רעטסנרע ראג זיב א ןיא
 יד ןטיירגוצ ןופ ןעלטימ יד תא ופוא רעד ןראוועג
 םעלא טימ ןעמוקוצנגעקטנא יוזא יוו ,טעבראפליה
 יוו ,ןבאה דימ .קיטיינ ןוא ךעלגעמ ןייז טעוו׳ס םאוו
 ךיז ןפראד רימ זא ,ןענאטשראפ ,גנידאב ןטשרע ןא
 ־נערטשנא עטסערג יד ןכאמ ןוא טקינייאעג ןטלאה
 ןלעוו׳ס ןעוו ,טנעמאמ ןקירעהעג ןיא ןענאק וצ ןעגנוג
 טיירג־ריזיליבאמ ןייז ,ןטייקכעלגעמ עלאער ןפאש ךיז
 יד סאוו הנכס רעד ןיא םייה רעטלא רעד ןפלעה וצ
 ןוא רענעפלאהאבמוא ר עד ןעוועג םרוג טאה המחלמ

 .קסנאלפ ןיא גנורעקלעפאב רעשידיי רעזאלפליה
 א ןראוועג בייהנא ןופ דלאב רעבא זיא עגאל יד
 ןיא ןיוש רימ וענעז רעדייל .עטנאפשעג ןוא ערעווש
 ןופ ןראוועג ןטינשעגפא גירק םענופ געט עטשרע יד

 ־ראפ טאה סאוו ,ןליופ םענעלאפאב ןוא ןטרעגאלאב
 ־יפאק יד ןעמוקעג זיא׳ס רעדייא דאנ טכאמ יד ןריול

 .רעטילימ ושיליופ ןטגיזאב ןופ עיצאלוט
 ןופ ןעמוקעגנא דאנ ןענעז טייצ וצ טייצ ןופ
 ןגעוו ןטיידנא עזיולב טימ ווירב עטאווירפ קסנאלפ
 זיולב רעבא ,עגאל רעכעלמאנסיוא רענעפאשעג רעד
 ־סיורא טראטעג טשינ ןעמ טאה רעראלק .ןעקנווונא
 ־ייד רעגנערטש רעטלעטשעגנייא רעד בילוצ ןביירש

 .רוזנעצ רעשירעטילימ רעשט

 ־רעד ןעוועג טשינ ןענעז ןפלעה וצ יוזא יוו רעבא
 רימ .ןטייקכעלגעמ■ ןוא ןטכיזסיוא םוש ןייק לייוו
 ןלעטשראפ טנאקעג טשינ לאפ ןייק ףיוא דיז ובאה
 ־ראי ןטסקיצנאווצ ןיא זא ,עיזאטנאפ רעד ןיא וליפא
 ־אבראב עכלעזא ןעמוקראפ ןענאק ןלעוו טרעדנוה
 ןטינשראפ לאמא טימ לאז׳ס זא ,ןטייקמאזיורג עשיר
 עצנאג סאד טעמכ ,קלאפ רעזדנוא ןופ לטירד א ןרעוו
 ־עג רעזדנוא ייז ןשיווצ ןוא םוטנדיי עשיאעפארייא
 ,בושי רעקסנאלפ רעצנאג רעד ,םייה ערעייט עטביל
 ־טעטש עשידיי עלא ןופ לרוג םעד טלייטעג טאה סאוו

 .ןליופ ןיא דעל
 ןעמוקעגנא ןענעז םאוו ,תועידי עטשרע יד ןופ
 עטעוועטארעג עטלייצעג ןופ טלעוו רעשידיי רעד ןיא

 םיורג רעד ןגעוו ןסיוטשעגנא דיז רימ ןבאה ,ןדיי
 ערעזדנוא ףיוא טרעיולעג טאה םאוו הנכס רעד ןופ
 ןעוועג רעבא ןענעז רימ .קסנאלפ ןיא טיילסדגאל
 טשינ טלפייווצראפ שממ ,ןגאלשרעד ןוא ןפלאהאבמוא
 סעפע טימ ןענאק ןופ טייקכעלגעמ םוש ןייק קידנעעז
 רעביא רעדירב עכעלקילגמוא ערעזדנוא ןפלעה םאוו

 *םוא ןופ לגילפ יד טרעטאלפעג ןבאה׳ס פאק םנעמעוו

 .םוקמוא ןוא ןייפ ערעייהעג

 ןוא סעיצארעפאדדמחלמ יד ןופ דיז ןעיצראפ ןטימ
 ןופ ןעגנוגנידאב ןפאש טראפ דיז ןלעוו׳ס זא ,קידנפאה
 דיז רימ ןבאה ,ףליה ןופ טנאה א ןקערטשסיוא ןענאק
 דו ,ןענייאראפ־טיילסדנאל עשינכש יד טימ ןדניבראפ
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 עמאזניימעג טימ .ידכב ,ראוודיוואנ ,עוואלמ ,קצאלפ
 ןעגנולמאזפליה יד ןרעטיירבסיוא ןענאק וצ תוחוכ
 ־עג^ ןעמאזוצ ןבאה רימ .םענראפ ןרעטערג א ףיוא
 ־גוא ייר א טריפעגכרוד ןוא ,טעטימאק־ףליה א ןפאש
 !וליה וצ ןדנאפ עקטרעהעג יד ןפאש וצ ןעגנומענרעט

 .םייח רעטלא רענעטילעג רעד

 ןטשרע םעד טרימאלקארפ רימ ןבאה 1943 ןיא .
 ןענעז גבוטלאווראפ רעד ןופ ףדר ןפיוא .ןייפמאקפליה
 רעסיודג רעד ףיוא טיילסדנאל עלא .ןעמוקעגפיונוצ ךיז
 ןשינעילאטיא ןיא ןעמוקעגראפ חא טאוו ,גנולמאזראפ
 ־טסבלעז עטקעריד יד .260 אדעוועסא ףיוא ןאלאס
 ־ער ןקירעהעג םעד ןבעגעג טאה גנולמאז עקידנעטש
 רעדעי ןפורעגפא ךיז ןבאה טיילסדנאל יד .טאטלוז
 .ןטייקכעלגעמ ענייז טיול ןוא רעגייטש ןייז ףיוא

 וצ יוזא יוו ןפוא ןא וכוז ןביוהעגנא ןבאה רימ
 ־עגגבעל ערעזדנוא ראפ ףליה יד טקעריד ןריזילאער
 ־עג .טשינ ןבאה רימ עכלעוו טימ ,טיילטדנאל ענעבילב
 ־גאק ןטקעריד ןיא ןעמוק וצ טייקכעלגעמ וייק טאה
 וצ ףכית ךיז ןטאלשאב רעבירעד ןבאה רימ .טקאט
 ־אב ךיז קיטייצכיילג ןוא "טניאשזד" ןטימ ןדניבראפ
 יד תבוטל טעבראפליה רעניימעגלא רעד ןיא ןקילייט
 ־רעטנוא ןכאנ עפארטסאטאק רעד ןופ עטעוועטארעג

 .םוטנדיי ןשילופ םענופ גנאג

 סורא יוזא זא ,ראלק ועוועג זיא ןעמעלא ראפ
 .רעקסנאלפ ערעזדנוא ראפ ףליה ןעמוקנא דיוא טעוו

 "טניאשזד" םעד ןבעגעגרעביא רעבירעד ןבאה דימ

 טאוו ג-נודיילק ןוא שעוו עטלמאזעג יד ןוא רעטלעג יד
 .טיילסדנאל ערעזדנוא ןופ ןעמונעגפיונוצ ןבאה רימ

♦ 

 םעד ןטייב וצ ועגנוווצעג ןעוועג טציא ןענעז רימ
 םעבעגנודעגפא ןא ןופ ןענאטשאב זיא טאוו לאקאל
 ־עג טציא זיב• ךיז ןבאה רימ יוו ׳זיוה םאד .רעמיצ
 ךיז ןבאה רימ ןוא ,ןפראוועגנייא ןראוועג זיא ,ןעניפ
 ןא ןיא — 1945 ןיא ןעוועג זיא׳ס — ןגיוצעגרעביא
 260 םאג־ארעוו רעבלעז רעד ףיוא רעמיצ־לעצנייא

 ־אב ןביירש רעטעפש רימ ןלעוו "לאקאל" םעד ןגעוו)
 .(רעדנוז

 רעטשרע רעד ףיוא דלאב זיא הריד רעיינ רעד ןיא
 וטייווצ םעד ןרימאלקארפ וצ ןראוועג ןסאלשאב גנוציז
 .המחלמ רעד ןופ ענעטילעג יד תבוטל ןייפמאקפליה

 ־אגרא זיא טייקיטעט־ףליה יד ןקראטשראפ וצ ידכב
 טאה רעטעפש ןוא עיטימאק־ןעיורפ א וראוועג טריזינ
 ןבאה עדייב .עיסימאק־טנגוי א טרימראפ ךיוא דיז
 ןופ טיבעג ןפיוא ןטסנידראפ עסיורג טאהעג ייז

 .ןדנאפ ופאש
 ־עג עשיראדילאט עפיט טימ — טיילטדנאל יד

 רעזדנוא ףיוא ןפורעגפא םעראוו דיז ןבאה — ןליפ
 ןוא רעטלעג עטלמאזעג עייב יד ךיוא ןוא .לעפא
 ."טניאשזד" םעד ןראוועג ןבעגעגרעביא ןענעז גנודיילק

 ווירב ןטשרע םעד ןטלאהרעד רימ ןבאה 1945 ףוט
 ןבאה ייז ווו ׳ביבא־לת ןופ ןייאראפ־טיילטדנאל ןופ
 ־על ערעזדנוא ראפ ףליה טקעריד ןטעבעג זדנוא ייב
 ־עגקעווא ךיילג ןבאה רימ .טיילסדנאל ענעבילבעגנב
 עמוט עצנאג יד ןעוועג זיא םאד .טנופ טרעדנוה טקיש
 ןייז טגאמראפ טלאמעד טאה ןייאראפ רעד טאוו ,טלעג

 .עטאק־ןייאראפ רעד ןיא םנגייא

 ךעקטנאלפ ןופ ןטלאהרעד רימ ןבאה 1946 בייהנא
 ־גבעל ןופ המישר עטשרע יד ביבא־לת ןיא טעטימאק
 .רעדלעוו ןוא ורעגאל יד ןיא טיילטדנאל ענעבילבעג

 ־ראפ עלאער א ךיז ראפ ןעמוקאב טשרע ןבאה רימ
 .םייה רעזדנוא ןופ ןברוח ןופ םיירג רעד ןופ גנולעטש

 ןייאראפ ןיא טיילטדנאל ןעמוק ןגעלפ גאט ןדעי
 ענעבילבעגנבעל ערעייז תומישר יד ןיא ןכוז ןיירא
 ־צראה טליפשעגפא דיז ןבאה׳ט .דניירפ ןוא םיבורק
 טשינ םענייק ןבאה טאוו ענעי ןופ סענעצט עקידנטייר
 .המישר רעד ףיוא ,עקידעבעל יד ןשיווצ ןעניפעג

 עלא ןיא ןטארטראפ ןעוועג זיא ןייאראפ רעזדנוא
 וצ ןראוועג ןפאשעג ןענעז טאוו ,ןטעטימאק־ףליה
 טקילייטאב ךיז ןבאה רימ .ענעבילבעגנבעל יד ןפלעה
 טאוו ,ןטעטימאק יד ןיא דיוא ןעגנורעייטשייב טימ
 יד ידכב ,ןליופ ןיא ןטאטשקרעוו טריזינאגרא ןבאה
 ךיז קירוצ טייקכעלגעמ א ןבאה ןלאז עטעוועטארעג
 ןראפ ןגארטעגייב ןבאה רימ .ןבעל רעייז ןענעדראנייא
 ךיוא ןבאה רימ .טלעג עמוט עשפיה א קעווצ ןקיזאד
 הטילפה־תיראש רעד ראפ קלח רעזדנוא ןגארטעגוצ
 יד ןופ ןראוועג ןעמונעגסיורא זיא טאוו ,ןיימעגלא ןיא

 .לארשי ןיא ךיז ןצעזאב וצ ףיוא ןרעגאל

 ־רעביא רימ ןבאה ביבא־לת ןיא טעטימאק םעד
 ןענעדראנייא ופלעה וצ סעמוס ענעדישראפ טקישעג
 ןראוועג טכארבעג ןענעז טאוו טיילטדנאל־םיטילפ יד
 טקישעג ריוא ןבאה רימ .הילע־גנוטער רעד טימ ןיהא
 ןשיווצ ןלייטרעדנאנופ םוצ גנודיילק ןוא גראוונסע ןיהא
 טקישעג רימ ןבאה םעד ץוח א .קטנאלפ ןופ םיטילפ יד
 טאוו רעקסנאלפ ןדעי וצ ךעלקעפפליה עלעודיווידניא

 .ףליה דאנ זדנוא וצ ןדנאוועג ךיז טאה

 ־םדנאל יד ןעמוקעגנגעקטנא רימ ןענעז רעדנוזאב
 זדנוא וצ ןדנאוועג דיז ןבאה טאוו ,ןרעגאל יד ןיא טייל
 .עניטנעגרא ןייק ייז ןעמענפארא ןגעוו תושקב טימ

 טכארבעגפארא ייז רימ ןבאה "טניאשזד" ןטימ ןעמאזוצ
 .ןיידא דנאל ןיא

♦ 

 טעטש עשידיי ליפ יוזא ןעוו ׳ןברוח ןסיורג ןכאנ
 ־עגפא קידתוירזכא ןענעז ןליופ ןופ ךעלטעטש ןוא
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 ןוא דרע רעד ןופ ךאלפרעביוא רעד ןופ ןראוועג טשיוו
 ןעוו ;קסנאלפ טאטשמייה רעזדנוא ריוא — ייז ןשיווצ
 ,ץלא םאד זא ,ןובשחו־ןיד א ןבעגעגפא *ןיז ןבאה רימ
 רעהעג םייה עטלא עצנאג יד ,ןעוועג רעירפ זיא טאוו
 ךיז טעוו טאוו ,טייהנעגנאגראפ רעד וצ טבייה ןיוש
 ןעבאטשטנא זיא — ןרעקמוא טשינ רעמ רעדייל ןיוש
 ־מוא רעזדנוא ןקיבייאראפ וצ קנאדעג רעד זדנוא ייב
 א ןיא רעריטראמ ןוא םישודק יד ,טאטש עטכארבעג

 .דוב־תונורכז ןוא ־רוכזי

 ןפאשעג זיא קעווצ םענעביוהרעד וקיזאד ןראפ
 ךיז טאה טאוו ,עיסימאק־ךוב עלעיצעפט א ןראוועג
 עלא טימ טקאטנאק ןיא דיז ןלעטש וצ ועממעגרעטנוא
 טלעוו רעד ףיוא ןטפאשנאמטדנאל רעקטנאלפ ערעדנא
 ןגעוו תודע־תיבג ןוא לאירעטאמ ןעלמאזפיונוצ ןגעוו
 טאטשמייה רעזדנוא טימ ןעמוקעגראפ זיא טאוו םעלא
 ןגעוו ןוא טפאשרעה רעשיצאנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 רעד ראפ קסבאלפ ןיא ובעל ןשידיי םעניימעגלא

 .רעירפ דאנ ןוא המחלמ

 עשידיי עלא ןיא ווירב טקישעגרעדנאנופ טאה׳מ
 וצ ףור א טימ עקירעמא ןוא עפארייא ןיא ןיעגנוטייצ
 ,ןעניפעג טשינ ךיז ןלאז ייז ווו ,רעקסנאלפ עלא
 םעיצאלער ןקישרעביא זדנוא ןוא ןפורפא ךיז ןלאז ייז
 תונורכז ןוא ןעגנובעלרעביא עשיגארט ערעייז ןגעוו

 .ךעלטעטש עקימורא ןוא קסנאלפ טימ ןדנובראפ

* 

 ןעוועג זיא 260 ארעוו ףיוא רעמיצ־ןייאראפ רעד
 ־אב עטכעלש ןיא ,רעמעווקאב ןייק טשינ ,רעגנע ןא
 א רעמ טלעטשעגראפ ךיז טימ טאה ןוא ןעגנוגניד
 םאד ןוא ,עיצוטיטטניא ןא ראפ לאקאל א יוו הברוח
 ־טפאשלעזעג עלאמראנ א ןריפ וצ טרעטשעג טאה

 .טייקיטעט עכעל
 ־טסעד ןופ וענעז ףיורעד רעבא קידנקוק־טשינ
 יד ,עטאקייל יד ,גנוטלאווראפ יד קיטעט ןעוועג ןגעוו
 א ךיוא ןוא לייטפא־טנגוי רעד ןוא עיסימאק־ןעיורפ
 ־עייל וצ רעכיב ןבעגעגסיורא טאה טאוו ,קעטאילביב
 ־עג זיא גנוציז רעדעי ייב זא ,ךיז טייטשראפ .ןענ
 .עגארפ־הריד יד םויה־רדט ןפיוא ןראוועג טלעטש
 ןופ לאקאל א ןגירק וצ ןעגנולעג זדבוא זיא ךעלדנע
 רעיינ רעד שטאכ .1079 זאארא ףיוא ןרעמיצ ייווצ
 רעד יוו ןטייקכעלמעווקאב רעמ טאהעג טאה לאקאל
 ־עפרעדאב יד טשינ רע טקידירפאב דאד רעקידרעירפ

 .טייקיטעט רענעמונעגראפ רעזדנוא ןופ ןשינ

 ןיא רעקטנאלפ ערעזדנוא זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ
 ־עטניא ןסיורג א טאהעג קידנעטש ןבאה עניטנעגרא
 טימ טאה טאוו ,ןייאראפ ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא םער
 ־אמא רעזדנוא ןופ רכז ןקידעבעל א טלעטשעגראפ ךיז

 ־אמא רעזדנוא ןופ ,ןבעל ךעלטפאשלעזעג שימייה קיל
 .קסנאלפ ןיא טייקיטעט־רוטלוק רעשימאניד רעקיל

 ־עג ןענעז שיט םייב טאוו ,ףיורעד טקוקעג טשינ
 ־ערטש עשיגאלאעדיא ענעדישראפ ןופ ןשטנעמ ןסעז
 ־גייק ןגעווטסעד ןופ זיא ,ןעגנוטכיר ןוא ןעגנומ
 ־ראפ־גנוניימ עפראש ץיק ןעמוקעגראפ טשינ לאמ
 טייצ רעדעי ןיא .ןדאב ושיטילאפ ןפיוא ןטייקנדיש
 יד ןראוועג טיהעגפא זיא עיצאוטיט רעדעי ןיא ןוא
 םוצ םענייא ןופ ץנארעלאט ןוא שינעדנעטשראפ
 טשינ ,טאהעג ןעניז ןיא טאה רענייא רעדעי .ןטייווצ
 טאוו ,ןייאדאפ םעד ראנ ,סעיציבמא ענייז ןוא ךיז
 יד — רוטאיגימ ןיא — ךיז טימ טלגיפשעגפא טאה
 ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןשידיי ןופ סעמאג עקיבראפליפ
 ־אש־ייטראפ ןוא םעפורג עשיאייטראפ יד ןכלעוו ןיא
 ־דנאטשאב רעלארגעטניא ןא ןעוועג ןענעז ןעגנוריט
 לעטלא רעד ןיא ןעוועג ןענעז ייז יוו יוזא טא ,לייט

 .םייח
 ־געטש זדנוא ייב טאה םימעט עלא יד טא בילוצ
 ,טעברא רעד ןיא עינאמראה ןוא תודחא טשרעהעג קיד
 ךיז ןבאה גנוטלאווראפ רעד ןופ ףור ןדעי ףיוא ןוא

 ־לעופ א יוו ,טאה׳ט טאוו ,קירעהעג יוו ןפורעגפא עלא
 ןוא ןעלקיווטנא ךיז לאז ןייאראפ רעד ןפלאחעג ,אצוי

 .בושי ןיא ןעזנא ןעמוקאב ןוא ןטקאוועצ

* 

 קראטש טאה ןייאראפ רעזדנוא ןופ טייקיטעט יד
 ־אל יד ןטייב םענעגנוווצעג ןקידרדטכ ןבילוצ ןטילעג
 ןייק ,טראציז ןליבאטס ןייק ןבאה טשינ ןופ ,ןלאק
 זיא ןא קידנעטש ןופ .םערדא םענעגייא ןקידנעטשאב
 ־יימעגלא רעדעי ףיוא טקנופ רעטשרע רעד רעבירעד
 גנוציז רעטשרע רעדעי ףיוא ןוא גנולמאזראפ רענ
 יוזא יוו :ןעוועג גנוטלאווראפ רעטלייוועגיינ א ןופ
 א וצ ,לאקאל־ןייאראפ םענעגייא ןא וצ וצ ןעמ טמוק

 .פאק ורעביא דאד ןקידנעטשטסבלעז

 *קא ןראוועג זיא עגארפ יד ןעוו ,לאמ סעדעי ןוא
 תוקפס ןעמיוושעגפיוא ךס א ייב רעדיוו ןענעז ,לעוט
 הצע וא וענאק דיז טעוו׳מ יצ ,טייקרעכיזמוא ןוא
 ענעעזעגראפ־טשינ ןוא ענענאראפ עלא יד טימ ןבעג
 אזא ןריפכרוד וטימ ןדנובראפ ןענעז טאוו ןטייקירעווש
 ןיא ןייטש ןביילב טשיג טעוו׳מ יצ ,טירש ןטגאוועג
 וצ טשינ ,טנאוו רעביוט א ראפ יוו ,טעברא רעד ןטימ
 ןבאה וצ טשינ ביוא ןוא .ןדער וצ ןעמעוו וצ ןבאה
 ןקירעהעג א ןופ טייקרעכיז עקיטנעצארפטרעדנוה יד
 .ןבייהנא טשינ דלאב רעטעב רשפא זיא גלאפרעד
 ןייא ןופ ןראוועג טגיילעגפא םע זיא יוזא ןוא
 ־עז רימ ץא רעטייווצ רעד וצ ץנעדאק־גנוטלאווראפ
 ןפיוא יוו טיובעג ןוא רעטאוו ןפיוא יוו ןעוועג ץלא וענ
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 ןיא ווא םיורא רימ ןענעז לאקאל ןייא ןופ .דמאז
 .ןיירא ןטייווצ

 עלא ןטלאהעגנא טא.ד דנאטשוצ רעקיזאד רעד
 ראי א טאוו .ןייאראפ ןופ ץבעטטיזקע רעד ןופ ןראי
 םעפע טלאוועג ךעלדנע ןיוש טאה׳מ ןעוו רעטייוו
 ־גייא ןטערטוצ קידתושממ ,סטערקנאק ןעמענרעטנוא
 ־בידאב יד ןענעז ,לקניוו ןגייא לקיטש א ןעלדנאהוצ
 ־טירטוצמוא ןוא רערעווש לאמא טאוו ןראוועג ןעגנוג
 ןצנאג םעד ןטלאהעג ןיוש ןבאה עקינייא זא ,רעכעל
 ,ראבריפסיוא טשינ רעמ ראפ ,טליפשראפ ראפ וינע

 .םיואראפ ןופ טרינגיזער ןוא

 ןראוועג טלייוועג זיא טאוו ,גנוטלאווראפ יד טשרע
 טלעטשעג גנוציז רעטשרע ריא ףיוא טאה 1957 ינוי ןיא
 ןטערטוצ ןופ גנידאב רעטשרע ןא יוו ,שיראגעטאק
 ־בייא וופ גאלשראפ ןקידנעגנירד םער ,טעברא רעד וצ
 םעיינ םעד קנאדא .לאקאל םענעגייא ןא ךיז ןפאש
 ־יגרענע ןייז טימ ,יקטוואקטסאר לקנאי ,טנעדיזערפ
 ־בעמוגרא רעכעלכאז ןוא גנולעטש רעטרידיצעד העש
 ,טעברא יד ןאק טיפ יד רעטנוא ןדאב א ןא זא ,גנוריט

 טשיב ,ןייז טשינ לאז יז ןבעגעגרעביא ןוא טוג יוו
 ייב ןייז טעוו׳מ זא ךיוא ןוא ׳םויקהדווכז ןייק ןבאה
 ןסאלשאב זיא — עקידהכרב־לזמ א ןייז ןענאק ןייאראפ
 ־סיוא רעשיטקארפ רעד וצ ןטערטוצוצ ףכית ןראוועג
 .םולשאב ןקימיטשניייא םענעמונעגנא םענופ גנוריפ

 *יובעג א ןגאלשעגראפ ןאד טאה טנעדיזערפ רעד

 ,ןעלטימ יד ןעמוקאב וצ יוזא יוו ,ןאלפ ןטערקנאק םע

 ־יזילאער יד ןריפוצכרוד ןטייקכעלגעמ ןוא ןדנאפ יד
 ןענאטשעג ויוש זיא טציא .זיוה ןגייא ןא ןופ גנור
 ראב ,עגארפ־הריד יד זיולב טשינ םויה־רדט ןפיוא
 רעטנכייצעגנא רעד ריוא — םעד טימ ןדבובראפ
 ־לעוו ןיא ,טעברא רעקידרעטייוו רעד ןופ םארגארפ
 ןדנירג סאד טרא רעדנוזאב א ןעמונראפ טאה׳ט רעב

 .ןייאראפ םייב וויטארעפאאק־טידערק א
 ־ביירא רעדילגטימ יד ןענעז םזאיזוטנע דס א טימ
 *עגנא ןא בייהבא ןופ ויוש רעד ןיא וראוועג ןגיוצעג

 ־ייג ןוא ,גנוטלאווראפ רעד ןופ טעברא רעטגנערטש
 זיא טאוו ,ןאלפ ןטיול ,געוו ןטנכייצעגנא ןטימ קידנע
 *סיורא לאז ואמטדנאל רעדעי זא ,םעד ןיא ןענאטשאב

 ־־בעלגעמ ענייז טיול — טלעג עמוט עסיוועג א ןגראב
 רעד ייב רעטעפש םיא ןרעקוצמוא ףיוא — ןטייק
 ץויפטיוא טנאקעג רימ ןבאה — ,טייהנגעלעג רעטשרע

 .ןטאטלוזער ענעשטנווועג יד ןכיירגרעד ןוא

 *יגעט ףיוא זיוה טלא ןא טפיוקעג ןבאה רימ

 ־יא םוצ ןטערטעגוצ ךיילג ןענעז רימ ןוא 1624 סאג
 וצ טטאפעגוצ ןייז לאז עדייבעג יד ידכ ,םע ןעיוברעב
 זא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז .ןשינעפרעדאב ערעזדנוא
 םאד .גנירג וצ ןעמוקעגנא טשינ זדנוא זיא ןעיוב סאד
 ןלאירעטאמ־יוב ענעדישראפ יד ןופ ןגייטש עקידרדסכ

 ןכאמוצכרוד ןעוועג םרוג זדנוא טאה טנעהטעברא ןוא
 ־רעביא טשינ ידכ .ןטייקירעווש עטלפייווצראפ ךס א
 ־ילגטימ־גנוטלאווראפ יד ןבאה טעבראיוב יד ןטיירוצ
 טלעטשעג ןיילא דיז עיסימאק־ןעיורפ יד ןוא רעד

 .ןטעברא עשיזיפ עטטרעווש יד ןריפסיוא

 ךעלדנע רימ ןבאה ןעגנוגנערטשנא עסיורג טימ
 ןעמוקוצוצ — םולח ןקיראיגנאל רעזדנוא טכיירגרעד
 קטנאלפ ןופ ןייאראפ ןראפ לאקאל םענעגייא ןא וצ

 .עניטנעגרא ןיא טנגעגמוא ןוא

 ¬אל ןקידתובחר א רימ ןבאה גאט ןקיטנייה ןייב

 ־בעלמעווקאב עלא טיול טטאפעגוצ זיא טאוו ,לאק
 א ראפ יוו ,ןשינעפרעדאב ערעזדנוא ראפ ןטייק
 ־ראפ רימ .טפאשרעפרעק רעכעלטפאשלעזעג רעדילאט
 ־אזוצ ערעטיירב ףיוא ,לאזנטקא ןסיורג א ןגאמ
 ץוח .תוחמש וריפוצכרוד ףיוא ךיוא ןוא ןטפנוקנעמ
 ־עז םאוו ,ןרעמיצ עמעווקאב ייווצ ךיז ןעניפעג םעד
 רעמיצ א .עסאק־טידערק רעד ךרוד ןעמונראפ ןענ
 טנגוי יד ףיוגוצ ךיז טמוק׳ס ווו ,קעטאילביב רעד ראפ
 יד ראפ ךיז ןליפש םוצ ףיוא ףיוה ןסיורג א ןוא
 יד טימ ןעמאזוצ ןייגוצ ןעמוק ייז ןעוו ,רעדניק

 .ןרעטלע
 ־עג רעד ייב רימ ןליוו עיצקאפטיטאס םיורג טימ
 וויטקא זיא טנגוי יד זא ׳ןכיירטשרעטנוא טייהנגעל

 .ןייאראפ רעזדגוא ןיא
 ־אער עכיג סאד ןעקנאדראפ וצ ךס א ןבאה רימ
 ־ראפ ערעזדנוא ןופ ,גנובערטש רעזדנוא ןופ ןריזיל
 ,טבגוי רעד ןופ םזאיזוטנע םעד — רענעלפ ענעמונעג

 רעקיטייז א יוו ,דצה־ןמ ןענאטשעג טשינ זיא טאוו
 ־עאראפ־ןיילא ןוא עטקילייטאבטימ יוו ראנ ,רעיושוצ
 עלא ףיוא טקריוועגטימ וויסקא ייז ןבאה עטריטערעט
 ־עקרעבא רעזדנוא רעבירעד ןענידראפ ייז .םינפוא
 דיוא ןטערעטביא םנעמעלא ערעזדגוא ןטלאה ראפ גנונ
 ,םעבאגפיוא עקיטכיוו־םנבעל ענעגייא ערעייז ראפ

 לייט א יוו ,לייטדנאטשאב א יוו טימרעד ךיז ןליפ ןוא
 ־םומ א יוו ןעניד טימרעד ןענאק ייז .עלא זדנוא ןופ
 ןקידתמא ןופ ליפשייב א ןייז ןוא ערעדנא ראפ רעט
 בושי ןשידיי ןופ םויק ןוא ךשמה ןלאנאיצאנ־שידיי

 .קלאפ רעזדנוא ןופ ,עניטנעגרא ןיא

* 

 ,ינוי ןטם20 םעד זיא טייקכעלרעייפ סיורג טימ
 דיז ןעבעז׳ט ווו ,תיבה־תכונח רעד ןעמוקעגראפ ,1959
 סעילימאפ ערעייז טימ טיילסדנאל עלא ןעמוקעגפיונוצ
 ךיוא טאה׳מ עכלעוו ייב ,ןשיט עטריוורעםךייש יד ייב
 עשידיי עטסנעעזעגנא יד ןופ סעיצאגעלעד יד ןעזעג
 בוט־םוי םעד טרעאב ריוא ןבאה׳ס .םעיצוטיטטניא
 ןופ רעייטשראפ — ןטטילאנרושז ןוא רעביירש עשידיי

 .םערייא־םאנעוב ןיא טראוו ןטקורדעג ושידיי



 אגאקיש / ןייטשנעראב ירעה

 רעקסנאלפ יד וופ עטכישעג לטעלב א
 אגאקיש ויא רעטעטשיינ ווא

 קידנעטשלופ ןעוועג טשינ טלאוו ךוב־רוכזי רעד
 לטעלב עקיזאד סאד טלעפעג םיא ןיא טלאוו׳ס ןיעוו
 ־םדגאל רעטעטשיינ ווא רעקסנאלפ יד ןופ עטכישעג

 .אגאקיש ןיא טייל
 קסנאלפ ןופ אגאקיש ןייק ןעמוקעג ןיב דיא ןעוו
 ץנאג א ןענופעג אד ןדש ךיא באה <1912 ראי ןיא
 עכלעוו רעטעטשיינ ןוא רעקסנאלפ לאצ עשפיה
 ךיא .ןראי ךס א טניווועג אגאקיש ןיא ןיוש ןבאה
 יד ,םרעקינרעשט יד ׳סרעיירש יד ןפארטעג אד באה
 ׳סיקספיל יד ,סנאהאק יד ,םעשטיוועדזארד יד ,םעסיל
 םרעלימ יד (םגינלעגיא יד םייה רעד ןופ) ,םלעגיא יד

 .םעסעזאמ יד ןוא

 ־דלאג יד טנגעגאב ךיא באה רעטעטשיינ יד ןופ
 ךאב רשפא ןוא .םקיט יד ,סיקסנאג יד ,סגרעב
 .ןעקנעדעג טשיג טצעי ןאק ךיא עכלעוו ערעדנא
 ־אטשעג ןענעז טיילסדנאל עלא יד זא ,ךיז טייטשראפ
 יד ןופ תוחפשמ ערעייז טימ גנודניבראפ ןיא ןענ

 .ןעמייה עטלא
 ־טלעוו רעטשרע רעד ןכארבעגסיוא זיא 1914 ןיא
 םייה רעטלא רעד טימ גנודניבראפ עדעי ןוא גירק
 טאה גירק רעד ןנדו .ןראוועג ןסירעגרעביא זיא
 *געטשבלעז א ןראוועג זיא ןליופ ןוא טקידנעעג דיז
 ןעגנודניבראפ יד טיינאב רימ ןבאה ,הכולמ עקיד
 תוחפשמ ערעזדנוא טימ ןוא םידז רעטלא רעד טימ
 טסווורעד טשרע דיז ווא ׳טאטשיינ ןוא קסנאלפ ןייא
 המחלמ יד םאוו טיוב רעד ןוא טייקמערא רעד ןופ
 זיא 1920 ץרעמ ןט־20 םעד .ןעוועג םרוג ייז טאה
 טיילסדנאל רעטעטשיינ ןוא רעקסנאלפ עפורג א
 ןהאק ןרהא ןופ בוטש רעד ויא ועמוקעגפיונוצ ךיז
 דו ,טפאשנאמסדנאל רעקסנאלפ יד ןפאשעג ןוא
 א ראפ טלעטשעג ךיז טאה םארו עיצאזינאגרא ןא
 ערעזדנוא ןפלעה ןוא ןעלטימ־טלעג ןפאש וצ ליצ
 טאטשיינ ןוא קסנאלפ ןופ רעטסעווש ןוא רעדירב
 .גירק םעד ךרוד ןראוועג טמעראראפ ןענעז עכלעוו

 ןענופעג טסלאמעד ךיז ןבאה עכלעוו טיילסדנאל יד
 רעדנירג יד ןעוועג ןוא ןהאק ןרהא ןופ םידז רעד ןיא
 ־געגלאפ ןעגעז ,עיצאזיגאגרא רעקסנאלפ רעד ןופ
 ,לעגיא לארשי ,לעגיא סקעלע ,םולב םעס :עקיד
 עשטיא ,רעיירש בייא ׳לעגיא לאס ,ןהאק יושזד
 ךעצינש דיוועד ,סיל סיראמ ,םיל בייא ,קינטאה
 .טסיטנעד א ,דיוועד ראטקאד םלא טנייה טסווואב
 ־ראפ רעד .רעלימ (ןמחנ) ןעטענ ןוא טלאוו סקאמ
 .רעציבש דיוועד ראטקאד ןעוועג זיא גניטימ ןופ רעציז

 .ןהאק ןרהא :ראטערקעס
 ןראוועג ןפורעגפיונוצ זיא םורא ןכאוו ייווצ ןיא
 ־יינ ווא רעקסנאלפ יד ןופ גנולמאזראפ עסיורג א
 ־פא ןא ךרוד ווא אגאקיש ןיא טיילסדנאל רעטעטש
 רעטשרע םלא :ןראוועג ןבילקעגסיוא ןענעז גנומיטש
 ירעה :ראטערקעס םלא ,םולב םעס — טנעדיזערפ
 .גרעבדלאג םיס :רערעשזערט םלא ןוא ןייטשנעראב
 טעברא רעד וצ ןעמונעג ךיילג ןאד דיז ןבאה רימ
 יוזא יוו ןאלפ א ןטעבראסיוא ןוא ןעלטימ ןפאש וצ
 ץא קסנאלפ ןופ טיילסדנאל ערעזדנוא ןפלעה וצ
 גנודניבראפ ןיא טלעטשעג ךיז ןבאה רימ .טאטשיינ
 זיא רעכלעוו ,קסנאלפ ןוא ןאמבארג ראטקאד טימ
 *עלטפאשלעזעג רענעעזעגנא ןא ןעוועג טלאמעד
 ןרעוו וצ טקיליוועגנייא טאה רע ןוא ,רעוט רעכ
 ־ועריפנא יד ןעמענוצנא ןוא רעטערטראפ רעזדנוא
 ןיא ןפאש טפראדעג עטשרע סאד טאה רע .טפאש
 יד טימ היפגא לאז רעכלעוו טעטימאק א קסנאלפ
 ןבאה רימ עכלעוו רעטלעג יד טימ ,ןטעברא־ספליה
 דאז עבלעז יד .קסנאלפ וייק טקישעג ךילשדוח
 םענופ רעייטשראפ רעד .טאטשיינ ראפ ןטלאגעג טאה
 ןיא .יקסראקאפ לאפר ןעוועג זיא טעטימאק ןקיטראד
 ווו ,םידלי דינה א ןפאשעג רימ ןבאה קסנאלפ
 *דיימ ןוא ךעלגניי רעטרעדנוה טנרעלעג דיז ןבאה׳ס
 ןוא וסע ,רערעל ראפ טגראזעג ןבאה רימ .ךעל

 .גנודיילק
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 ןיא םילוח רוקב א ןפאשעג ךיוא ןבאה רימ
 םעד ךרוד ןראוועג טריפעגנא זיא רעכלעוו קסנאלפ
 םילוח רוקב םעד ראפ ןבאה רימ .אריפאש טחוש
 סעיינ א ןעוועג טלאמעד זיא טאוו ,ענאוו א טקישעג
 ןפאשעג קסנאלפ ןיא ריוא ןבאה רימ .קסנאלפ ןיא
 ןלעטש ופלעה לאז עכלעוו עסאק םידסח־תולימג א
 עניילק ןוא תוכאלמ־ילעב עגיילק יד סיפ יד ףיוא
 ־עג ךיוא רימ ןבאה סעיצוטיטסניא עבלעז יד .רעלדנעה
 ־רעביא ןבאה רימ סאוו רעטלעג יד .טאטשיינ ןיא ןפאש
 1920 ראי םענופ טאטשיינ ןוא קסגאלפ ןייק טקישעג

 (טנזיוט קיסיירד) 30/000 ןפארטאב ןבאה 1930 זיב

 .רעלאד

 ־עלעד יירד טאהעג דימ ןבאה טייצ רעד ךשמב
 ןטינשפא־טייצ ערעדנוזאב ןיא ןעגעז עכלעוו ,ןטאג
 טכארבעג זדנוא ןוא טאשטיינ ןוא קסנאלפ ןייק ןראפעג
 ימ רעזדנוא ןופ ןטאטלוזער עטוג טימ ןטכיראב
 רעד ןיא טיילסדנאל ערעזדנוא תבוטל טעברא ןוא
 ראטקאד :ןעוועג ןענעז ןטאגעלעד יד .םייה רעטלא
 קעשזד ןוא קיסגאג םעס דניירפ ןייז ,אגישטנעפ

 .ןאמייה

 טעטיוויטקא רעזדנוא ךיז טאה 1939 זיב 1930 ןופ
 ןעמוקעג זיא ןאד .טלעטשעגפא טייצ עצרוק א ףיוא
 עצנאג םאד טעמכ ןעוו ,עכאפע־רעלטיה עקיטולב יד
 ןוא ןראוועג טקיליטראפ זיא םוטנדיי עשיעפארייא
 .טאטשיינ ןוא קסנאלפ רעזדנוא ךיוא ךיז טייטשראפ

 רימ ןענעז ,טקידנעעג ךיז טאה המחלמ יד ןעוו
 ןעלטימ ןכוז ןביוהעגנא ןוא וויטקא וראוועג רעטייוו
 יד ןופ ענעבילבעגרעביא יד ןפלעה ןוא ןכוזוצפיוא
 ןופ ףליה רעד טימ .סגוויוא־ךעלאק עשיטסירעלטיה
 ־עטילימ ןעוועג טלאמעד זיא רעכלעוו ,רעלימ ףסוי
 ןיא יימרא רענאקידמא רעד ןיא ןיילפאשט רעשיר
 ־פא ןעגנולעג זדנוא זיא ,דנאלשטייד ,טרופקנארפ
 רעטעטשיינ ןוא רעקסנאלפ קילדנעצ עכעלטע ןכוזוצ
 רע .ךיירטסע ןוא דנאלשטייד ןיא םפמעק יד ןיא
 יד ןופ טעטימאק א ןפאשעג םפמעק יד ןיא טאה
 ןביוהעגנא ךיילג רימ ןבאה םיא ךרוד ןוא עגנילטכילפ
 ךאב ׳ךיוא יוו זייפש ןוא רעדיילק טימ -קעפ ןקיש־
 ןיא טלעטשעג ךיז ןבאה רימ .טלעג — ןטייקבעלגעמ
 סע לי־יוו ביבא־לת ןיא ןופיסוי לאקזחי טימ גנודניבראפ
 עקינעי יד ןפלעה וצ טעטימאק א דענאטשטנא זיא
 םפמעק יד ןופ ןעמענסיורא טנעקעג טאה ןעמ עכלעוו

 .לארשי ןיא ןעגנערב ייז ןוא

 ןבאה המחלמ־סגנואיירפאב רעד תעב ךיוא ןוא
 לארשי ןייק טקישעג ןבאה רימ .ןפלאהעג ךסא רימ
 *גפמעק רעד ראפ ןעמראפיגוא ךיוא יוו ספישזד

 .גראוונסע ןוא דלימ ךיוא יוזא ,יימרא־לארשי רעקיד

 ראפ ןבאגסיוא יד .רעמייב טצנאלפעג ריוא ןבאה רימ

 ־אב ןבאה סעיצקא־ףליה עטנכערעגסיואךביוא יד
 קיצנאווצ ןוא ןביז טרעדנוה ריפ טנזיוט ןצכעז :ןפארט

 .טנעס קיצניינ ןוא רעלאד

 ־גאגעגכרודא רימ ןעגעז האי רעקיסיירד יד ןיא
 זא ךיז טייטשראפ .עקירעמא ןיא םיזירק א ןעג
 טיילסדנאל ערעזדנוא טרירעגנא ךיוא טאה סאד
 וצ ייז ןעלטימ ןפאשעג רימ ןבאה .אגאקיש ןיא
 ךיוא יוו סעיצאזינאגרא עלאנאיצאנ ערעזדנוא .ןפלעה
 יד טא ראפ ןבאגסיוא יד .סעיצאזינאגראדדקדצ יד
 ייווצ) 22.287,50 :ןפארטאב ןבאה סעיצקא־ספליה
 קיצכא ןוא ןביז טרעדנוה ייווצ טנזיוט קיצנאווצ ןוא
 ערעזדנוא ןבאה ןעמאזוצ .(טנעס קיצפופ ןוא רעלאד
 ןזייוווצפיוא 1959 זיב 1920 ןראי יד ןופ ןבאגסיוא

 :ןעמוס עקידנגלאפ יד

 ףעילער ראפ המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד דאנ
 רעד ךאנ .רעלאד 30x100 :טאטשיינ ןוא קסגאלפ ןיא
 ןוא ספמעק יד ןיא ףעילער המחלמ־טלעוו רעטייווצ
 ־אגרא עלאנאיצאנ ראפ .רעלאד 16,427,90 :לארשי
 ךיוא יוו ,םעיצאזינאגרא־הקדצ עלאקאל ןוא סעיצאזינ
 22,287,50 :אגאקיש ןיא טיילסדנאל ערעזדגוא ראפ

 .ראלאד

 טשינ ןענעז רעטלעג עלא יד זא ךיז טייטשראפ
 א טרעדאפעג דיז טאה סע .ןעמוקעגנא טכייל יוזא
 ןבאה רימ .רעדילגטימ ערעזדנוא עלא ןופ טעברא ךס
 ־רעטנוא ענעדישראפ טריפעגכרוד קעווצ םעד בילוצ
 ־באב ,רעלעב ,ןעגנולעטשראפ־רעטאעט יוו ,ןעגנומענ
 ךסא ןופ ךשמב ךיוא ןבאה רימ .סקינקיפ ,ןטעק
 ערעזדנוא ווו לוש א םיבוט־םימי יד ראפ ןפאשעג ןראי
 יוזא ןוא ןענוואד ןגעלפ רעטעטשיינ ןוא רעקסנאלפ
 ־ספליה ערעזדנוא ראפ טלעג ןעמוקעגניירא זיא סורא
 ־רעטגוא ענעדישראפ יד ןופ ןגלאפרעד יד ראפ .ןדנאפ
 עקידנגלאפ יד טכאמעג טנידראפ ךיז ןבאה ןעגנומענ
 עלעיש ,ר ןופ רעדורב ,רעלימ םהרבא :טיילסדנאל
 יד ןעוועג ןענעז ייז .יקסנאג םהרבא ןוא רעלימ
 ,ןאמרעפעפ עשוהי ,קאסאמ םייח םינזח יד .סרעריפנא
 לארשי ׳ר .רעכאמטאג סקאמ ןוא קינטאה עשטיא
 רעזייל ןוא ןעטענ ןבואר ,ןשרד לעב רעד רעלימ
 ןייטשנעראב ירעה ןוא ןייטשנעראב ואשזד ,קעראבאז

 .םיררושמ יד

 המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד דאנ רימ ןבאה ךיוא
 ןפלאהעגטימ טאה עכלעוו טעטימאק־ןעיורפ א ןפאשעג
 יד ןענעז סאד .טעברא רעזדנוא ראפ ןעלטימ יד ןפאש
 :גנולייטפא־ןעיורפ רעד ייב ןטנעדיזערפ ענעזעוועג

 ,ןיוועל ידעס ,רעגרעב עבאט ,גרעבדלאג לחר רתסא
 ימעמ ,ןאמייס אוויא ,ווארבראב ןאיליל ,םולב ימעמ

 .לעגיא הקבר ,רעש לרעפ ,ןעטענ
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 ןטנעדיזערפ ענעזעוועג יד ןענעז עקידנגלאפ יד
 םעס :אגאקיש ןיא רעקסגאלפ יד ןופ רעריפ ןוא
 *בעראב ידעה ,רעלימ םהרבא ,יקסנאג םהרבא ,םולב
 באקעשזד ׳ןייטשנעראב ואשזד ,םולב דראנרעב ,ןייטש
 ,ןאמייס פיליפ ,לעגיא סיראמ ,רעש סיראמ ,ןאמייה
 ראדיזיא ,טלאוו םקעמ ׳ןאמטוג םעס ,לעגיא לאס

 ־רעב בייא ,ןעראב ראדיזיא ,קעראכאז סיראמ ,רעלימ
 .לעגיא ןאטלימ ,יקסנימאק סיראמ ,שטיוואק

 ןבאה עכלעוו עקינייא ןענאמרעד דאנ ליוו ךיא
 ,ווארבראב ןבואר :טעברא רעד ןיא ןפלאהעגטימ ךס א
 קעווא קיטייצירפ קיטייוו רעזדנוא וצ זיא רעכלעוו
 .רעלימ םעס ןוא לעגיא לאפ ראטקאד .טלעוו רעד ןופ



 ענעבילבעגנבעל וופ תודע תייבג

 םורא ןעוועג קסנאלפ ןיא ןענעז המחלמ רעד ראפ
 עשידיי ןופ שוריג ןופ טייצ רעד ןיא .ןדיי טנזיוט טכא
 עשידיי יד זיא אטעג םעד ןפאש ןכאנ ןוא ךעלטעטש
 .טנזיוט ןעצ זיב ןעגנאגרעד קסנאלפ ןיא גנורעקלעפאב

 טקישעגסיורא אטעג רעקסנאלפ ןופ ןבאה ןשטייד יד
 ןדעי ןיא ןדיי טנזיוט ייווצ וצ ןטראפסגארט ףניפ

 .טראפסנארט

 ןופ ןבירשעג ןענעז תזדע־תיבג עקידרעטייוו יד
 ־יגארט סאד טכאמעגטימ ןבאה סאוו ,עטעוועטארעג
 ןוא ,אטעג רעקסנאלפ ןופ ןטייצ יד ןופ לטיפאק עש
 .סערייא־םאבעוב ןיא גאט ןקיטנייה םייב ךיז ןעניפעג

 עד ןאמייש הרש ,רעקינרעשט עשטיא :ןענעז םאד
 .קינשזאווישפ שרעה ןוא סייוו יכדרמ ,דראבלעג

1 

 :טלייצרעד רעקינרעשט עשטיא

 ןט5 םעד ,המחלמ רעד ןופ גאט ןטפניפ ןפיוא
 ־ימ ךאב רעגייז א 5 קיטשרענאד ,1939 רעבמעטפעס
 ןייק ןיידא ולורטאפ עשטייד עטשרע יד ןענעז ,גאט

 ־עג ןענעז טייל־רעטילימ עשטייד עכעלטע .קסנאלפ
 ־עגכרוד ןענעז ייז .ןעלקיצאטאמ ףיוא ןראפ וצ ןעמוק
 רעוואנאכעשט רעד טימ קעווא ןוא טאטש יד ןראפ

 .סאג

 רעד ןופ ןפיול וצ ןעמוקעג זיא ןאהאק עלעבאט
 :ןגירשעג ןוא םאג רעוואנאכעשט

 !ןטכאשעג ןענעז רימ ,ןדיי ,דלאוועג —

 עשטייד ערעלוגער םאד ןעמוקעגנא זיא םנגראמ וצ
 .אפאטסעג יד — ייז ךאב ןוא רעטילימ

 ־אג םקופ שיבייל ןסירעגפיוא ןבאה וקאילאפ יד
 הילדג ןופ טפעשעג םאד ריוא ןוא טפעשעג־עירעטנאל
 .ןיירא םאג ןיא הרוחס יד ןפראוועג ןבאה ייז .ןאמשיט
 רעשטייד רעיינ רעד ראפ טגאלקראפ דיז ןבאה ןדיי יד
 .ןטפעשעג עשידיי ורימארגאפ וקאילאפ יד זא ,טכאמ

 ¬וחס יד יוו דליב םאד טריפארגאטאפ ןשטייד יד ןבאה

 .קעווא ןענעז ןוא םאג רעד ןטימ ןיא טגיל הר

 עלא זא ,ןעוועג ןענעז ןלעפאב עשטייד עטשרע יד
 ןלעטשוצ ךיז ןפראד ראי קיצכעז זיב ןצכעז ןופ רענעמ
 ־רעדניא רעגייז א טכא ןופ גאט ןדעי ץירא הסיפת ןיא
 דניג טכאמעג ייז טימ ןעמ טאה טראד .לעפא םוצ ירפ
 ךיא .ןגאלשעג ןוא ןבירטעג טראד ייז טאה׳מ .קיטסאנ
 ךיז באה׳כ .ןעוועג טשינ לאמ ןייא ןייק טראד ןיב
 .רעקינרעשט ןבואר םעניימ ןטאט ןטימ ןטלאהאבסיוא

 ןיא ךיז ןלעטשוצ געט עכעלטע עטשרע יד ךאנ
 ןופ םלוע ןא ןעמונעג גאט ןייא ןיא ןעמ טאה הסיפת
 דכא טימ טריפעגקעווא ייז ןוא ןשטנעמ טרעדנוהייווצ
 קידנעמוקרעבירא .עוואדאי ןייק געוו ןפיוא ןסובינ
 ייז ןעמ טאה ,לסייוו טייז רענעי ףיוא קירב יד רעביא
 ןטימ ךיילג ןפיול ןזאל ךיז ןוא ןייגפארא ןסייהעג
 ןלאז ייז זא ןגירשעגכאנ ייז טאה׳מ .חרזמ ףיוא געוו
 ןעמונעג ןבאה ייז ראנ יוו .ןעמוקקירוצ טשינ רעמ
 ןענעז סע .ןסאשעגכאנ ייז ןשטייד יד ןבאה ןפיול
 ןוא שיט עשטיא .תונברק ייווצ עטשרע יד ןלאפעג

 .(קעטנא) טוגשז שיווייפ

 עפורג יד טאה׳מ ןעוו ׳טייצ רעבלעז רעד ןיא
 סיורא יקסוואלאשזדאר זיא ,חרזמ ףיוא טקישעגקעווא
 זא ,ןפורעגסיוא ןוא טארטסיגאמ ןופ קיופ רעד טימ
 ךיז ןלאז — רעדניק ,ןעיורפ ,רענעמ — ןדיי עלא
 ־ענטימ ןסייהעג ןוא ,ןיירא קראמ ןיא ולעטשוצ ךיילג
 ־ראפ ןעמ טאה .ןסע עלעקעפ ןיילק א ךיז טימ ןעמ
 ןבאה ןדיי ןוא .ןקישוצסיורא ףיוא זיא׳ס זא ןענאטש
 ץלא קראמ ןפיוא ןביילק ןעמונעג זייווכעלסיב ךיז

 .רעמ ןוא רעמ

 רעלימ השמ ןעמוקעגסיורא ריוא זיא קראמ ןפיוא
 א טריפעגטימ ךיוא טאה רע .רעדניק ןוא בייוו טימ
 רעטסטלע־אפאטסעג רעד ןעמוקעגנא זיא דלאב .עזאק
 קירוצ ודיי עלא טאה׳מ .םאטאפ עכעלטע טכאמעג ןוא
 טימ רעלימ עילימאפ יד זיולב ןוא ,ןבירטעגרעדנאנופ

 .דיז טימ ןעמונעג ןשטייד יד ןבאה גיצ רעד
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 יד ייב ןעמענוצ ןביוהעגנא ןעמ טאה ןטשרע םוצ
 ללכב ןוא .ןעגנוניווו ענייש יד ,לבעמ ענייש יד ןדיי
 ייב ווו־ץעגרע ראנ טאה׳מ סאוו ןכאז עראבטסאק עלא

 .ןענופעג ןעמעוו

 ־רעד רעטעפש ןעמ זיא ןיילק לקנאי־לאומש ןופ
 רע .ןדיי עטקישעגסיורא יד ןופ לרוג ןגעוו ןעגנאג
 עוואדאי ןייק רעוואר א טימ טזאלעגסיורא ריז,טאה
 ךיוא זיא רע .ךיז ןעניפעג ןדיי יד ווו ןשראפסיוא
 ןיא ךאנ ןוא ווארגבעוו וייק רעוואר ןפיוא ןראפעג
 ־בעלסיב .ץענערג רעשיסור רעד ייב רעטרע ערעדנא
 סיורג טימ ןדיי עטקישעגסיורא יד ךיז ןבאה זייוו

 .קסנאלפ ןייק קירוצ ןגאלשרעד טייקירעווש

 ־עג ןוא ןשטייד ןעגנאגעגמורא ןענעז רעטעפש
 ־ישראפ וצ ןעמונעג ייז ןוא רעזייה יד ןיא ןדיי טכוז
 ןעוועדאל וצ ,ןסאג יד ןרעק וצ .ןטעברא יילרענעד
 ראפ ןטעזאלק יד ןקינייר ןוא ןלאפ יד ןשאוו ,ץלאה

 .ןשטייד יד

 רעיינ א ןעמוקעגנא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 זיא ענייז טעברא עטשרע יד ןוא רעטסיימרעגריב
 ןרילאמעד ןוא ןכערבעצ ןסייהעג טאה רע :ןעוועג
 גנאל רעבא טאה רע .םישרדמ־יתב יד טימ ןליש עלא
 קירוצ לאמא קידנראפ .קסנאלפ ןיא ןטלאהעגנא טשינ
 ־לענש א ןפאלעגנא זיא אטיוא ןטימ דנאלשטייד ןייק
 .אטיוא ןטימ ןעמאזוצ טרעטעמשעצ םיא טאה סאוו גוצ
 ןטעגרהעג א טגנערבעגקירוצ םיא טאה׳מ ןעוו
 טשינ זיא םאד זא ,טגאזעג ןדיי ןבאה ,קסנאלפ ןייק
 ערעסאוו סייוו רעוו .םימשה ןמ סנ א ראנ שרעדנא
 .קסנאלפ ןיא ןאטעגפא ןעוועג דאנ טלאוו רע תורצ
 רעשידיי רעד ןופ טרעדאפעג ןבאה ןשטייד יד
 ראפ טריטסערא ןוא עיצובירטנאק א גנורעקלעפאב
 רעקייטפא םעד ,ןענאמבארג טסיטנעד םעד םעקינבורע

 .שטיוואראה דוד ןוא קעלעפ ןוז ןייז טימ ןסאנאנ

 ןענעז !שטיוואראה ןוא ןסאנאנ ןופ רעטכעט עדייב
 ־עג ייז טאה׳מ .ןרינעוורעטניא ןשטייד יד וצ קעווא
 ¬יפת רעד וצ טלעג־עיצובירטנאק םאד ןעגנערב ןסייה
 ־עג ןעמ טאה טלעג ןטימ ןעמוקעג ןענעז ייז ןעוו .הס
 .ןייגניירא ןסייהעג ייז ןוא רעיוט־הסיפת םאד טנפע
 ןוא עיראלעצנאק רעד ןיא טריפעגניירא ייז טאה׳מ
 ןטלאהפא ןכאנ .טלעג םאד ןעמונעגוצ ייז ייב טראד
 ןייק רעגאל ןיא טקישראפ ייז ןעמ טאה טסערא ןיא ייז

 .עוואלמ ןופ רעטעמאליק קיצנאווצ ,עוואדלאשז

 ־בעט ייווצ יד ןענעז םורא םישדח עכעלטע ןיא
 עשאמ ןוא סאנאנ עלאפ — סעילימאפ עדייב ןופ רעט
 ןוא עקנארק רעגאל ןופ ןעמוקעגקירוצ — שטיוואראה
 ייז טאה׳מ סאוו ןגאז טלאוועג טשינ ןוא ענעכארבעצ
 הסיפת ןיא ןבראטשעג זיא שטיוואראה דוד .ןאטעג
 ־סגינעק ןייק טקישראפ ןעמ טאה ןוז ןטימ םאנאנ ןוא
 א ןעמוקעגנא זיא רעטעפש .ןיירא רעגאל ןיא גרעב

 ־וצ ןבאה ןשטייד יד .עילימאפ רעד וצ עמאדגעלעט
 ־עג ןענעז ןוז ןטימ רעטאפ רעד זא ןבעגעג ןסיוו

 .רעגאל ןיא ןבראטש
 ןא ןאד ןופ .1940 ראי ןזיב ןטלאהעגנא טאה יוזא
 ־ראפ וצ שיטאמעטסיס ןביוהעגנא ןשטייד יד ןבאה
 זיב •גנורעקלעפאב עשידיי יד ןטארסיוא ןוא ןגלאפ
 .קיטנוז רעקיטולב רעד טקורעגרעטנוא דיז טאה׳ס
 עלא טריפעגסיורא קיטנוז םענעי ןיא ןבאה ןשטייד יד
 ןוא סיורא דלעפ ןפיוא רעצארעביל המלש וצ ןדיי
 .ןדיי רעקסנאלפ ןופ לאצ עסיורג א טעגרהעגסיוא
 .ןסאשרעד ןרעדנא ןא גאט ןדעי ייז ןבאה דאנרעד
 ןעמ טאה רעבמעצעד ןטשרע םעד יונעג ,1940 ףוס
 ךאנ ,ןרעגאל־עיצארטנעצנאק יד ןיא טקישעג ןדיי עלא
 ןופ טראוונגעק ןיא ןשטייד יד ןבאה ןריפסיורא ןראפ
 :ןעוועג ןענעז םאד .ןאמ ייווצ ןעגנאהעגפיוא ןעמעלא
 ,ענלעצנייא יד .ןאמראק עשזעה ןוא ןייטשפע למייח
 ןעגיפעג ,ןעוועטאר וצ ךיז ןעגנולעג זיא׳ס ןעמעוו

 .טלעוו רעצנאג רעד ןיא טיירפשעצ ךיז

* 

 יד טאה שטיוואראה דוד ןופ רעפרעק ןטיוט םעד
 ןופ רענייא .הסיפת ןופ ןעמונעגסיורא השידק־הרבח
 תמ רעד זא ,ןבעגעגרעביא טאה ׳ץילגייא ךענעה ,ייז
 רבקמ םיא טאה׳מ .סערושטש ןופ ןסערפעצ ןעוועג זיא

 .םלוע־תיב !שידיי ןפיוא ,ךיז טייטשראפ ,ןעוועג
 יד טריפעגסיורא ןשטייד יד ןבאה 1940 בייהנא
 .תובצמ יד ןקאהעצ ןסייהעג ןוא םלוע־תיב ןפיוא ןדיי
 !ופ טקיניירעגפא ןראוועג זיא םלוע־תיב עצנאג סאד

 יד טכירראפ טאה׳מ עכלעוו טימ ,רענייטש־הבצמ יד
 ־םיורא ןבאה תויתוא עטצירקעגסיוא יד ןוא ,ןראוטארט

 .ןסאג ענעפא יד ןופ טקוקעג
 א ןענופעג ךיז טאה םלוע־תיב רעקסנאלפ ןפיוא
 רעטנאקאבמוא רעקיזאד רעד .דיי־ןטוג א ןופ הבצמ
 ־עגייבראפ ןוא עשראוו ןופ ןראפעג זיא דיי־רעטוג
 *עגנייא זיא רע ווו ,הינסכא רעד ןיא .קסנאלפ ןראפ
 םלוע־תיב םעד ףיוא זא ,טגאזעג רע טאה ,ןענאטש
 רעטעפש טייצ א טימ זיא רע ןעוו .ןגיל וצ טוג זיא
 זיא קסנאלפ ןייק ןעמוקעגנא רעדיוו ןוא ןראפעגקירוצ
 ־עג ןוא ןלאפעגקעווא םלוע־תיב םוצ קידנעמוקוצ רע
 ןראפ .ןעוועג רבקמ טראד םיא ןעמ טאה .ןבראטש
 ןנחו רעצעמע טעוו׳ס ביוא זא טגאזעגנא רע טאה טיוט
 ,ןטעב רבק ןייז ףיוא ןעמוק רע לאז ,טיונ א ןיא ןייז
 ־געטש זיא רבק רעקיזאד רעד .ןרעוו ןפלאהעג רע טעוו
 טימ ענעבירשראפ ךעלטיווק טימ טגיילאב ןעוועג קיד

 .ןטפירשפיוא ענעדישראפ
 הבצמ יד ןקאהעצ ןסייהעג ןבאה ןשטייד יד ןגהו
 טעוו׳ס רעוו זא ,טגאזעג ןדיי יד ןבאה דיי־ןטוג םענופ



 קסנאלפ רפס 672

 םעד ןרעטשעצ רעדא הבצמ יד ןקאהעצ ןרירוצ ךיז
 רענייק ןוא .טמיילעג ןרעוו טעוו דיי־ןטוג ןופ רבק
 ןרעטנענרעד וצ טגאוועג טשינ ךיז טאה ןדיי יד ןופ

 .רבק םוצ

 רעטעפש ןוא טרעקאראפ ןראוועג זיא דלעפ םאד
 זיא׳ס ווו ןוא .דרעפ ףיורעד טעשאפעג ריז ןבאה
 טרעהעג טאה םאוו ,ץאלפ רעקידייל א ןעוועג רעירפ
 ץאלפ םעד ןבעגעגרעביא ןשטייד יד ןבאה ,ןדיי וצ

 .ןקאילאפ יד

 ןשטייד יד ןבאה שזאטנעמצ ןשיליופ םעד ףיוא ךיוא
 ןקיזאד ןפיוא .ןקאילאפ יד ןבארגאב וצ טרעווראפ
 ןייא ןופ ןטסירק ןבארגאב ןעמ טאה ץאלפ ןקידייל
 טאה רעטעפש .טייז רעטייווצ רעד ןופ ןדיי ןוא טייז
 לייוו ,ןדיי יד ןבארגאב וצ טראפשראפ ןיוש ןעמ
 ןוא ורעגאל יד ןיא טריפעגסיורא עלא ייז טאה׳מ
 סיוא ןוא ןדיי סיוא .ןיירנדיי וראוועג זיא קסנאלפ

 .קסנאלפ
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 :טלייצרעד דראבלעג־ןאמייש הרש

 ־אכעשט ןוא עוואלמ טימ תונכשב טגיל קסנאלפ
 רעד ןופ רעטעמאליק קיצעביז ךיז טניפעג ןוא וואנ

 .ץענערג רעשטייד

 ןבאה קסנאלפ ןייק ץירא ןענעז ןשטייד יד ןעוו
 יד טגאיעגסיורא ןבאה ייז .סעוואלבא טכאמעג ייז
 .טעברא ףיוא טריפעג ייז ןוא ןיירא סאג ןיא רענעמ

 יד ןוא דרעב יד ןטינשעגפא ייז ןבאה ןדיי עמורפ יד
 עלא .סאג רעד ןטימ ןיא סעפוק ןיא טנערבראפ ראה
 רעד ףיוא סעטאל עלעג ןיגארט טזומעג ןבאה ןדיי
 ןעיורפ ןוא רענעמ .טסורב רעד ףיוא ןוא עציילפ
 :טפירשפיוא רעד טימ דוד־ןגמ א ןגארט טזומעג ןבאה

 ."עדוי"

 טראטעג טשינ דיי ןייק ןיוש טאה עטאל אזא טימ
 יניא ןדעי .טפעשעג שידיי־טשינ ןייק ןיא וייגניירא
 ראי 60 זיב 14 ןופ רענעמ עלא ךיז ןבאה ירפרעד
 ־ענכעשוואפ רעד ןופ ץאלפ ןפיוא ןלעטשוצ טזומעג
 סעפורג ןיא ןראוועג טלעטשעגסיוא ןענעז ייז .לוש
 ־עג ןענעז רעטעפש .סעיסעפארפ ןוא ןכאפ יד טיול
 יד ןבילקעגסיוא ךיז ןבאה ןוא ןשטייד עליוויצ ןעמוק
 ענעדישראפ וצ קיטיינ טאהעג ןבאה ייז םאוו ׳ןשטנעמ

 .ןטעברא

 ,ץאלפ ןפיוא ןבילבעג ןענעז םאוו ,עקירעביא יד

 ־גיז ןוא גנאגשראמ א טימ וייג ןעגנוווצעג ןעמ טאה
 .ץירא קראמ ןזיב סאג רעוואנאכעשט רעד רעביא ועג

 .דרעפ טימ טגאיעגרעדנאנאפ ייז ןעמ טאה טראד

 ןפיוא ןטייר וצ ןעמוקעג זיא ןאמטפיוה רעד ועוו
 ,ןעניפעג טראטעג טשינ ךיז דיי םוש ןייק טאה ,דרעפ

 ־עג רע טאה ןטנגעגאב ןדעי .סאג ןיא ןזייוו ךיז רעדא
 רעקיטולב רעד .ץירא בוטש ןיא זיב דרעפ יןטימ טגאי
 זיא רע .הלפמ עטסיוו א טאהעג טאה ןאמטפיוה

 .טנאיצילאפ ןשטייד א ךרוד ןראוועג ןסאשרעד

 טכארבעג רענעמ עלא ןעמ טאה רופיכ־םוי ברע
 ־גוביא ייז טימ טכאמעג טאה׳מ ווו ,ןיירא הסיפת ןיא
 ןעבעז ייז זיב גנאל יוזא טרעטאמעג ייז טאה׳מ .ןעג

 .ןראוועג ןסאשרעד ייברעד ןענעז ךס א .ןלאפעג
 ־עגקעווא ןעמ טאה ןשטנעמ טרעדנוהייווצ רעביא
 ןענעז ייז תעב ןוא ץענערג רעשיסור רעד וצ טריפ
 ןעמ טאה טייז רעשיסור רעד ףיוא ןעגנאגעגרעבירא
 ־ערג רעד ייב ןענעז ערעדנא ןשיווצ .ןסאשעגכאנ ייז

 .שיט עשטיא ןוא טוגז שיווייפ ןעמוקעגמוא ץענ

 .אטעג םעד ןפאשעג ןעמ טאה 1940 טייצדווכוס

 ןעיצסיורא טזומעג ןדיי יד ךיז ןבאה ןסאג עלא ןופ
 ןוא סאג רעוועשראוו רעד ףיוא ןגארטרעביא ךיז ןוא
 .אטעג םאד ןעוועג זיא םאד .םאג־עשזאק רעד ףיוא

 רעד ףיוא ןעגנאגעגסיורא ןענעז סאוו ,רעטצנעפ עלא
 טימ טקאהראפ ןייז טזומעג ןבאה סאג רעוועשראוו
 ־עג םוצ טרעהעג טשינ טאה ןיילא םאג יד .רעטערב
 ןטיולפ יד .ןסאלשעג ועוועג ןענעז גנעגסיורא עלא .אט
 ךרוד ןעגנאגעג ןענעז ןדיי יד .ןעמונעגוצ ןעמ טאה
 יד .ךעלסעג עקימורא יד טימ ןטייז עטשרעטניה יד

 ־טשינ רעד ראפ יירפ ןבילבעג זיא םאג רעוועשראור
 .גנוגעוואב רעשידיי

 ־באד ,ןיפיר יוו — ,טעטש עקימורא עלא יד ןופ
 ינא ןביוהעגנא ןבאה — שזנאשטאר ןוא ווזעב ,ןישז
 יד .רעטרע יד ןופ ענעבירטעגסיורא ,םיטילפ ןעמדק
 ןעמעלא ייז תונמחר סיוא טאה גנורעקלעפאב עשידיי
 וליפא ןוא גנוניווו ןיא ,ךיז וצ רעדעי ,ןעמונעגניירא

 .ןסע ןטימ ייז טימ טלייטעג ךיז
 ןגירק וצ ןעוועג טשינ ןיוש זיא אטעג ןראפ דאנ
 סגאטראפ ןייטשפיוא טזומעג טאה׳מ .טיורב ןייק יירפ
 טעגרהעג ןעוועג זיא׳ס .םערעשטא יד ןיא ןפיול ןוא

 .טיורב לקיטש א ךאנ ןרעוו וצ

 טאה טארנדיי רעד וראוועג ןפאשעג זיא׳ס וערו
 ךיקראג א טנפעעג ןוא לאטיפש שידיי א טכאמעג רע
 ןוא עכעלגעמראפמוא יד ווו ,שרדמ־תיב ןטלא ןיא
 ןסעוצפא ןגארקעג ןבאה דמערפ רעד ןופ ענעמוקעגוצ
 ־ראג רעד טימ .טיורב לקיטש א טימ פוז ערעטיש א
 ־אקשרעה ׳רעציוואנילג א רענייא טריפעגנא טאה ריק
 ׳קעמאר בקעי :טרעהעג ןבאה טארנדיי םוצ .שטיוו
 ךחפ ןעוועג זיא םעדייא רעקסנאלפ א ,רעוואלמ א
 ־עג גנוטלאווראפ רעד ןיא וענעז רעטייוו .טנעדיז
 ־אדארג קעבוק ,ץטירג לקנאי ,אטאגאב המלש :ןעוו
 טארנדיי םייב .ראטערקעס רעד ,יקצארעש ןוא שטיוו
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 ךיז ןבאה סאוו תוחפשמ רעמישטארקאז 102 ןופ עטסיל א

 ־ראוו זיא עטסיל יד (26.11.30 טריטאד) ,קסנאלפ ןיא ןעניפעג

 עשראוו ןיא "טניאשזד" סעד ןראוועג טקישעגרעביא ךעלנייש

 טריפעגנא ,טמאסטעברא רעד ןראוועג ןפאשעג זיא
 .סקופ המלש ןופ

 ןדיי יד טקישעג ןוא טריזינאגרא סע ןבאה ייז
 ־אב ןפיוא .טסארפ ןטסערג םעד ייב טעברא רעד וצ
 טארנדיי רעד טאה טכאמ רעשטייד רעד ןופ לעפ
 ןטנאיצילאפ עשידיי יד .ייצילאפ־אטעג יד ןפאשעג
 .אטעג ןופ ןייגסיורא טשיג לאז עמ זא טיהעג ןבאה

 רעד טיול ןייג ןעמ לאז ןרעדנא ןיא רעיוט ןייא ןופ
 ןופ רעריפנאטפיוה יד ןופ גנונעדראראפ ןוא גנונעדרא
 סאד .דימש ןוא דאפ ייצילאפ־לאנימירק רעשטייד רעד
 םאג־עשזאק טייז ןייא ןופ ןעניפעג דיז טאה רעיוט
 סאד טיהעג טאה ייצילאפ יד ןוא רערעדנא רעד וצ

 •קירוצ ןוא ןיהא ןזיירקרעביא

 זיא ןאטעג טאה סע־םע יד םאוו עטשרע סאד
 זיא ןאמסעסע ןא רענייא .ליש יד ןקאהעצ :ןעוועג
 א ןסאשעגניירא ןוא רעמעלעב ןפיוא ןעגנאגעגפיורא

 :טגאזעג ןוא ןיידא שדוקךורא ןיא ליוק

 — וטאג דעייא ןסאשרעד דיא באה טציא —
 עצנאג יד ןקאהעצ וצ ןדיי יד ןליופאב רע טאה דלאב

 .ליש רעד ןופ גנוטכירנייא

 טאה׳ס עכלעוו ןשיווצ ,ןקאילאפ ןוא ןדיי ךס א
 ׳לוש־ענבעשוואפ רעד ןופ ראטקעריד רעד ןענופעג ךיז
 ןייק טקישראפ ןשטייד יד ןבאה ,אדאגישזפ עלוא
 ־מוא דיא ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ווו ,ןעזואהטאמ

 85* ,רסנולפ רפס



 קסנאלפ רפס 674

 זיא אטעג רעד רעדייא ןעשעג זיא םאד .ןעמוקעג
 .ןראוועג ןפאשעג

 ־לאק ראטקאד טעבראעג טאה לאטיפש ןשידיי ןיא
 םיריוטקאד יד טאהעג ךיוא ןבאה ןרושזיד .שטיוואנעמ
 ןענעז םיריוטקאד ענרושזיד יד .אקשיט ןוא יקסלוקאס
 ןבילבעג .ןשטייד יד ךרוד טקישראפ ןראוועג רעטעפש
 סאוו שטיוואנאמלאק ראטקאדטפיוה רעד זיולב זיא
 טאה רע .לאטיפש ןיא רעמיצ א ןיא טניווועג טאה
 ־רעביא ןעוועג ןוא עקנארק־סופיט יד טנידאב יירטעג
 טשינ וליפא רע טאה ךס א ייב .עקנארק יד ןבעגעג
 ןיילא רעטעפש זיא רע .טלעג ןייק ןעמענ טלאוועג
 ,טייהרעקנארק ןוא סופיט ןופ וראוועג טקעטשעגנא
 א וצ ןעגנאגעג דאנ רע זיא ,ץיה דארג קיצרעפ טימ
 זיא רע .טגיילעגקעווא םיא טאה סופיט רעד .ןקנארק

 .לאטיפש ןיא ןבראטשעג

 ןעוועג רעגנוה רעד זיא אטעג רעקסנאלפ ןיא
 וצ ןעוועג זיא טיורב ןוא לפאטראק רעבא .סיורג
 לאז עמ זא ,ןעזעג טארנדיי רעד טאה םאד .ןגירק
 .לפאטראק לסיב א ןיירא אטעג ןיא ןעלגומשניירא
 יד טאה יקסווארטסא קעדאט רעקעב רעכעלטסירק רעד
 ־עב רעד ןיא ךיז וצ ןריפוצניירא טאטשנא ,לעמ רופ
 ־עפש זיא רע .ןיירא אטעג ןיא טריפעגניירא ,יירעק

 .ליוק רעשטייד א ןופ ןעמוקעגמוא רעט

3 

 :טלייצרעד קינשזאוועשפ שרעה

 לאטיפש ןשידיי ןופ ןדאזיפע עקירעיורט

 ןיא ןראוועג ןפאשעג זיא לאטיפש עשידיי סאד
 ןשטנעמ עקינייא טריפורג ךיז ןבאה טשרע םוצ .1940
 ןגעוו טדערעגכרוד ךיז ןוא וויטאיציניא רעד םורא
 יוו יוזא .לאטיפש םאד ןפאש ןופ טייקיטיינ רעד
 -קעלפ ןופ עימעדיפע יד טשרעהעג קראטש טאה׳ס
 זיוה קידייל א ןבעגעגקעווא טארנדיי רעד טאה סופיט
 .לאטיפש סאד ןענעדראוצנייא סאג־עווישק רעד ףיוא
 ־אב זיא ,טימרעד ןעמונראפ ךיז טאה םאוו ,עפורג יד
 ־טיש הכלמ :ןענאזרעפ עקידרעטייוו יד ןופ ןענאטש
 ץיוועינילג ןופ שטיוואקשאמ־רעקסנערש הכלמ ,אק
 טפראדעג טאה עפורג יד .קינשזאווישפ שרעה ןוא
 ־קנעב ,ךעלשיט ,ךעלטעב ,לאטיפש ןראפ ןכאז ןעלמאז
 טפראדעג טאה׳מ .רעכעלייל ,רעכעטנאה ,שעוו ,ךעל
 — ןעקנעש םעפע לאז רעדעי ,ןשטנעמ ןשיווצ ןייג
 ענעדישראפ דאנ ןוא רעדמעה ,ךעלייל א ,ןשיק א

 .קיטיינ טאה לאטיפש א םאוו ,ןכאז
 טאה ןראוועג ןפאשעג ךאנ זיא ץלא םאד רעדייא

 ¬יט ףיוא עקנארקרעווש קיסיירד טכארבעג ויוש ןעמ
 ךיילג .קסנאלפ ןופ טייוו טשינ רעגאל א ןופ סופ
 ןוא יורטש טימ ןגאוו א טקישעגוצ טארנעדוי רעד טאה
 ־דאפ רעד ףיוא טגיילעג לייוורעד עקנארק יד טאה׳מ
 טשינ לייוורעד דאנ ןענעז ןטעב ןייק לייוו ,עגאל
 וטעב טגנערבעג ןעמ טאה רעטעפש .ןעוועג טאהעג
 .טעב ןייא ןיא עקנארק ייווצ וצ טגיילעג טאה׳מ ןוא

 טאה לאטיפש ןופ טפאשרעריפנא רעד רעביא
 ראטקאד רענעבילבראפ רעקיצנייא רעד ןגאז וצ טאהעג
 ןבעגעגרעביא רעייז ןעוועג זיא םאוו ,שטיוואנאהאק
 טאה רע .עקנארק יד ראפ ןעוועג בירקמ שממ דיז ןוא
 ןיא ןבראטשעג ןוא סופיט טימ טקעטשעגנא דיז

 .לאטיפש

 יד ןעמוקעג ןענעז ךאוו רעד ןיא לאמ עקינייא
 ןרעסיוא טניווועג ןבאה סאוו ,םיריוטקאד עכעלטסירק
 ןוא יקסלאקאס םיריוטקאד ייווצ יד ןענעז םאד .אטעג
 זיא שטיוואנאהאק ראטקאד ןופ טיוט ןטימ .אקשיט

 .ראטקאדטפיוה א ןא ןבילבעג לאטיפש סאד

 ¬יט ףיוא עקנארק ןעוועג ןענעז בוטש רעדעי ןיא
 עצנאג טפאכעגמורא טאה עימעדיפע־סופיט יד .סופ
 ־רעשט ךעלטעטש עקידנבעלרעד יד ןיא .סעילימאפ
 ־נארק ךס א ןעוועג ךיוא ןענעז שזנאשטאר ןוא קסניוו
 ־קאד ןייק ןעוועג טשיג ןצנאג ןיא ןענעז טראד .עק
 ןיא ןריפ וצ טגנערבעג עקנארק יד ןעמ טאה .םיריוט
 ןוא עשיניצידעמ יד לייוו ,לאטיפש־אטעג רעקסנאלפ
 ־שינטלעהראפ ןעוועג אד ןענעז ןעגנוגנידאב עראטינאס

 .עטוג רעייז קיסעמ

 עשראוו ןופ טכארבעגניירא טאה טארנדיי רעד
 ־צאלפ א ןעוועג זיא רע .רעב רוטרא ראטקאד םעד

 .רעקידעמ רעשיגרענע ןא רעייז ,רעק

 ןברוד ןראוועג ןטלאהעגסיוא זיא לאטיפש םאד
 טאהעג טאה לאטיפש ןרעביא טכיזפיוא יד .טארנדוי
 ־עג זיא טפאשטריוו־לאטיפש יד ןוא ,אטאגאב המלש
 ןפורעג יז טאה׳מ ,אקטיש הכלמ ןופ טנעה יד ןיא ןעוו
 ־עג ריא טאהעג ןוא טניווועג טראד טאה יז .אשיראמ

 רעד רעכלעוו ףיוא ,עקפאס רעבלעז רעד ףיוא רעגעל
 .עקנארק יד טכארטאב טאה ראטקאד

 *עג ןוא ענעבעגעגרעביא וא ןעוועג זיא אקשיראמ
 ייז זא ,ייז ראפ טגראזעג טאה יז .עקנארק יד וצ עיירט
 יז סאוו ,טגערפעג יז טאה ןקנארק ןדעי .ןסע ןלאז
 יז טאה םעד בילוצ .ןסע םוצ ןטיירגוצ םיא ראפ לאז
 םאוו ,טארנדיי ןופ ןייטשוצסיוא ךס א רעייז טאהעג
 ןופ ןובשח ןפיוא ןעגנוראפשפא ןכאמ וצ טכוזעג טאה
 ,טרעקראפ טקנופ טאה אקשיראמ ׳יז ןוא .עקנארק יד
 יד ןופ עגאל יד ןרעסעבראפ ראפ טפמעקעג רדסכ

 .עקנארק
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 טקעטשעגנא ריז טאה רעב ראטקאד רעד ךיוא
 .ןעלדאנ ןלעטש ןפראדעג םיא באה ךיא .סופיט טימ
 םאד .רעמ לאמא סאוו ןסקאוועג זיא עקנארק לאצ יד
 ליפ יוזא ןעמענפיוא טנאקעג טשינ טאה לאטיפש
 םעיינ ןיא טרא ןא ןכאמ טזומעג טאה׳מ .עקנארק
 ־רעד טאה׳מ ווו ׳לישרעבייוו רעד ןיא ןוא שרדמ־תיב
 יירפ ןראוועג זיא׳ס זיב עקנארק יד ןטלאהעג לייוו

 .לאטיפש ןיא טראד ץאלפ א
 טשינ ןדיי וייק ןעמ טאה לאטיפש ןשיטאטש ןיא
 ־קעלפ ןופ טייקכעלברעטש יד .ןעמענפיוא טלאוועג
 ךס א .םעראפ עלאטאפ א ןעמונעגנא טאה סופיט
 טארבדיי רעד .לאטיפש ןיא טעבראעג ןבאה ךעלדיימ
 טפראדעג ןבאה ייז .טייקיניילק א טלאצעג ייז טאה
 ,ןגיילרעביא ייז ,עקנארק יד ייב ןייגמורא ,ןפלעהוצ
 טרעדאפ׳ס סאוו ץלא ןוט ,ןסע וצ ןבעג ,ןשאוומורא
 רעד קנאד א .רעסעב ןרעוו לאז הלוח םעד זא ,ךיז
 טעמכ סופיט רעד תא לאנאסרעפ־לאטיפש םענופ ימ
 ־ברעטש ןופ טנעצארפ רעד .ןראוועג ןטארעגסיוא יוו

 .ריפ זיב ןלאפעג זיא טייקכעל
 ־אמ עכיוה יד ןיא ןעיורפ ןעוועג ךיוא ןענעז אד
 ־יפש ןיא דניק םאד ןבאה טלאוועג ןבאה םאוו ,ןטאנ
 בילוצ .רעטקאד א ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא לאט
 ־סנבעל בילוצ ןוא ןעגנוגנידאב־סנבעל עטכעלש יד
 ,רעטקאד םעד ןטעבעג ןעיורפ ךס א ןבאה טייקרעכיז
 רעטקאד רעד .סליפמ ןבאה ולאז ייז זא ןעז לאז רע
 ןלאז ייז ,"ןפלאהעג" ייז ןוא ןענאטשראפ ייז טאה

 .רעדניק עטיוט ןריובעג
 םנווייה עטאווירפ וצ ןעגנאגעג ןענעז ןעיורפ ךס א
 יד טריפעגכרוד ןבאה סבווייה יד .ןכאז יד ןגעוו
 רעד .ןעגנוגנידאב עראטינאס עטכעלש ןיא ןטראבא
 ןוא טריטקעפביא ןראוועג זיא ןעיורפ לייט רעטסערג
 .ןלייה וצ ץירא לאטיפש ןיא טכארבעג ייז טאה׳מ
 ־יפש ןיא ןעוועג ןענעז רעעזפיוא־ןשטייד ייווצ
 ־עמ ולאז דיז ןדאב םייב זא ןליופאב ןבאה ייז .לאט
 .רענעמ יד ןשאוו ןלאז ןעיורפ ןוא ןעיורפ ןשאוו רענ
 רעד וצ טקוקעגוצ ריז ןבאה ןטסידאס עשטייד יד
 עדליוו א טפאשראפ ייז טאה׳ס .ןלאווקעג ןוא ענעצס

 .האנה
 ־ירב ייווצ טגנערבעג ןעמ טאה ןיידא לאטיפש ןיא
 עשטייד יד .לשיפ ןוא לאירזע :סנאמסארג יד ןופ רעד
 רענייא •םאג רעד ףיוא ייז וצ ןסאשעג טאה ייצילאפ
 — רעטייווצ רעד ,טקידנוווראפ טכייל ןראוועג זיא
 ייצילאפ־לאנימירק יד ןעמוקעג זיא גאט א ןיא .דעווש
 עמ זא ןענאטשראפ ןבאה רעדירב יד .לאטיפש ןיא

 :טגאזעג ייז ןופ רענייא טאה .ןענעגרה ייז טעוו

 .רעה רעביל ץימ ׳ןבעל םאד רימ טקנעש —

 יד ןעמונעגסיורא ןבאה טייל־ייצילאפ עשטייד יד
 .טעב ןיא ןסאשרעד רעדירב עדייב ןוא ןרעוולאווער

 ןטלאהאבסיוא ךיז טאה סרעייז רעדורב א דאנ
 ןיעמ טאה .טלגומשעג טאה רע .ןעמאנ ןשיליופ א ףיוא
 טריפעג םיא טאה׳מ ןעוו .טצעזעגנייא ןוא טפאכעג םיא
 טאה׳ס .ןפאלטנא געוו ןפיוא רע זיא ץירא טכירעג ןיא
 .ףראד א ץא ןטלאהאבוצסיוא ךיז ןבעגעגנייא םיא ךיז

 ןבלעז ןטימ טסירק א ןעניפעג ךיז טאה טאטש ןיא
 ־נע.ד :סאפ ןשלאפ ןפיוא ןסייהעג טאה רע יוו ןעמאנ
 ראפ ןעמונעגנא םיא ןבאה ןשטייד יד .יקציוואנ קיר
 םעד ,ןגאלשעצ קראטש םיא ןוא ןענאמסארג םעד
 טסייוו רע זא טנהעטעג טאה קאילאפ רעד .טסידק
 לאז םאוו ,רערעדנא ןא ןייז ןאק׳ס זא ;טשינראג ןופ
 םאוו ןעמאנ ןבלעז םעד ןגארט ךיוא לזמילש ןייז וצ
 שרודו־רקוח ןעמונעג יינ׳ס ףיוא ןבאה ןשטייד יד .רע
 ־וצ טאה׳ס רעוו טסווועג טשינ טאה רענייק .ןייז וצ
 ךיז טלאהאב ןאמסארג זא ןשטייד יד וצ ןגארטעג
 טאה ןוא אטעג ןיא ןעמוקעג זיא אפאטסעג יד .םיוא
 זא ׳טגאזעג ןוא ענייז החפשמ עטנעאנ יד טריטסערא
 ןעמ טעוו — ןלעטשוצ טשינ דיז טעוו רע דלאב יוו
 רעגנוי רעד דיז טאה הרירב־תילב .ןסיש עלא ייז
 ןייז ןופ ןבעל ןטימ ןריקיזיר קידנלעוו־טשינ ,ןאמסארג

 .אפאטסעג רעד ןיא טלעטשעגוצ ,עילימאפ

 זא ,ייצילאפ עשידיי יד ןסייהעג ןבאה ןשטייד יד
 טאה יוזא .זדלאה ןפיוא קירטש א ןאטנא םיא ןלאז ייז
 ןפיוא אטעג ןצנאג ןרעביא טריפעגמורא םיא ןעמ
 טאה טירט ראפ א ןעגנאגעגפא זיא רע םאוו .קירטש
 םיא טאה׳מ ןוא דרע רעד ףיוא ןגייל טזומעג ךיז רע
 ןבאה ןטנאיצילאפ עשיליופ יד .סנקעטש טימ ןגאלשעג
 ,םיא ןגאלש ייז זא ןכאמ טלאוועג ךיז תונמחר םיוא
 א טאה .ןגאלשעג טשינ םיא ייז ןבאה קראטש ראנ
 ןזיוועג ןוא טנאיצילאפ ןייא ןגאלש ןעמונעג שטייד

 .ןגאלש םיא ןעמ ףראד ,טגאלש רע יוו ׳יוזא זא

 עשיליופ יד ייב ןיטעבעג ךיז טאה ןאמרעגנוי רעד
 םעד ןעיצוצ רעקראטש ןלאז ייז זא ןטנאיצילאפ
 ־עג שטייד רעד טאה .ןקיטשרעד םיא ןוא קירטש
 קירטש םעד ןעיצוצ םיא ןלעוו ייז דלאב יוו ,טגאזעג

 יד יוזא ןאטנא דיוא ,ןטנאיצילאפ יד ׳ייז ןעמ טעוו
 יד טימ ןגאלשעג גנאל יוזא םיא טאה׳מ .קירטש
 .פעלק יד רעטנוא ןעגנאגעגסיוא זיא רע זיב םנקעטש
 טאה אקישט ןוא יקסוועינשיוו םיריוטקאד ייווצ יד

 .קעוווכעינאפ ןיא ןעגנאהעג ןעמ

 א רעייז ןעוועג זיא יורפ סרעב רעטקאד םעד
 ,ןעזסיוא דטוג" א טאהעג טאה יז .עקנידנאלב ענייש
 *עג טאה יז .ץטסירק א וצ ךעלנע ןצנאג ןיא ןעוועג
 ןשטייד יד .טייז רעשירא רעד ףיוא ןפיולטנא טלאוו
 ־עג ןופ הסיפת ןיא טצעזעגנייא ןוא טפאכעג יז ןבאה
 רעקראטש א רעטנוא ןטלאהעג טראד יז טאה׳מ .אט
 *םיוא טאהעג דיז טאה ,רעטקאד רעד ,ןאמ רעד .ךאוו
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 זיא רע זא גנאלק א ןעגנאגעגמורא זיא׳ס .ןטלאהאב
 ןוא יורפ ןייז טיהעג רעמ ךאנ ןעמ סאה .ןפאלטנא
 םורא הרימש עשיאייצילאפ יד טקראטשראפ טאה׳מ

 .הסיפת רעד

 . רעד וצ ןעמוקעג קירוצ זיא רעב רעטקאד רעד

 ־טנא טשינ זיא רע זא ןזיוועג ,לאטיפש ןיא טעברא
 מ.עד טאה׳מ ןוא ייצילאפ ןעמוקעג זיא לאמנייא .ןפאל
 ןופ ןעמונעגסיורא רימ טימ ןעמאזוצ רעב רעטקאד

 :לאטיפש

 רעד טגאזעג טאה — רעב ראטקאד דניז יז —
 ־שזאוועשזפ דניז יז ןוא — אפאטסעג רעד ןופ שטייד

 ...ראטקאד ,רימ טימ טמוק ...זקינ

 הסיפת ןופ יורפ ןייז ןעמונעגסיורא ריוא טאה׳מ
 ןשטנעמ טראפסנארט א טימ טקישעגקעווא עלא ווא
 טאה רעטקאד רעד .ייצילאפ ןופ ךאוו א ךרוד טיהעג
 — ןעקנארטעג־ספאנש יילרעייווצ טאהעג ךיז טימ

 *וצנייא ףיוא ,םויפראמ טימ טשימעג קנארטעג ןייא

 .ןפעלש

 רעטקאד טאה ןאגאוו ןיא ןראפעג יוזא זיא׳מ ןעוו
 ןופ רעטיה יד ,טייל־ייצילאפ יד טגערפעג רעב
 ־בעוו יד .ןעקנירט סעפע ןליוו ייז יצ ׳טראפסנארט
 רעד זא ,גנידאב ןטימ ראנ ,ןענאטשאב ןענעז רעט
 .קנארטעג ןבלעז ןופ ןעקבירט רעירפ לאז רעטקאד

 ןוא לזעלג א ןסאגעגנא ךיז טאה רעב רעטקאד רעד
 לאז רע זא ,טגאזעג ייז ןבאה ואד .ןעקנורטעגסיוא
 טאה טלאמעד טשרע .זאלג א טימ ןייז דבכמ ךיוא ייז
 ־ייווצ יד עזילאוו רעד ןופ ןעמונעגסיורא רעטקאד רעד
 ־נא ייז ןוא קנארטעג טראס ןרעדבא ןטימ שאלפ עט
 ,ןייגליווו טזאלעג ךיז ןבאה ייז .ךעלזעלג וצ ןסאגעג
 ייז ןענעז יוזא ןוא .םנייא דאנ ןוא סנייא ןעקנורטעג

 .ןפאלשעגנייא

 ־אוו ןופ ריט יד טנפעעג רעטקאד רעד טאה דלאב
 ־עגסיורא ןוא רענלאק םעד טלעטשעגפיוא ךיז ,ואג
 זיא םיא דאנ .ןפיול ןטימ ןיא ןאב רעד ןופ ןעגנורפש
 ןבאה ייז .עקנידנאלב ענייש יד ,יורפ ןייז ןעגנורפשעג
 ־ייז טכוזעגפיוא ןוא געוו ןקיטייז א טימ טזאלעג דיז
 ןבאה ייז ןעמעוו ייב ,ראסעפארפ ןקילאמא וא םרע
 ןבילבעג ייז ןענעז ןפיוא אזא ףיוא .ןטלאהאבסיוא ךיז
 טיג רע .ןליופ ןיא ראסעפארפ טנייה זיא רע .ןבעל
 .שזדאל ןיא ערדעטאק רעשיניצידעמ רעד ףיוא סעיצקעל

 יודפ ןייז ןוא רעב ראסעפארפ רעד דיז טניפעג טציא)
 .(לארשי ןיא

 ןעמונעגסיורא לאטיפש־אטעג ןופ ןבאה ןשטייד יד
 רענגעוו ףיוא ןפראוועגפיורא ייז טאה׳מ .עקנארק עלא
 .עיצנאטסנאב רעקסנאלפ רעד וצ טריפעגקעווא ןוא

 ןענאגאוו יד ןיא ןפראוועגניירא ייז ןעמ טאה טראד

 .ןענערבראפ םוצ ץיוושיוא ןייק טריפעגקעווא ןוא

 לטיפאק עשיגארט םאד טקידנעראפ ךיז טאה טימרעד
 •קסנאלפ ןיא לאטיפש־אטעג ןופ

 (לארשי)גרעבמאטש בקעי

 ךימ ןעמ טאה 1942 רעבמעוואנ ןט־28 םעד
 ןעמאזוצ שרדמ־תיב ןטשרעטניה ןיא ןעמונעגניירא
 סקעז א ןפארטעג דיא באה טראד .ןרעטלע יד טימ
 ןעמענ וצ טביולרעד זדנוא טאה ןעמ .ןשטנעמ טרעדנוה

 .ןסע םוצ םילכ ןוא ךעלקעפ־טנאה עניילק

 ןבאה טאר־ןעדוי רעד ןוא ייצילאפ עשידיי יד
 .ןשטנעמ יד ןעלמאזפיונוצ טימ טקיטפעשאב ךיז

 ןופ ןטראפסנארט ןעוועג דיוא ןענעז םעד ראפ
 ןעמ טאה ייר רעטשרע רעד ןיא .ןדיי רעקסנאלפ יד
 ךחקאז ,רענינבארד ,רעקסלעשאנ טריטראפסנארטפא

 .רענישטאכאס ,רענישט

 ןופ טראפסנארט רעטצעלראפ רעד ןעוועג זיא םאד
 .ןדיי רעקסנאלפ יד

 ־תעמ ייווצ ןעוועג רימ ןענעז שרדמ־תיב םעד ןיא
 ןוא דלעפ א ףיוא טלמאזראפ זדנוא טאה ןעמ .תעל
 ,טגנאלראפ ןבאה ייצילאפ רעשידיי רעד טימ .ם.ס יד

 זיא טלאמעד .דלאג םאד ןבעגקעווא ןלאז רימ זא
 ןענאד ןופ .יקסנעזאל דמושמ רעד וראוועג ןסאשעג
 םעד .לאזקאוו רעקסנאלפ םוצ ןעגנאגעג רימ ןענעז
 ־יוא ןייק ןעמוקעגנא רימ ןענעז רעבמעצעד ןטשרע

 .ץיווש

 .ןרעטלע יד ןופ ןראוועג טלייטעגפא רימ ןענעז אד
 ־קעווא ןענעז םינקז ןוא רעדניק ןוא םרעטומ יד
 עגנוי זדנוא ןוא סאטיוא־טסאל טימ ןראוועג טריפעג
 ןעמוקאב ןבאה רימ .רעגאל ןיא טקישעג ןעמ טאה
 ןעגנאגעג רימ ןענעז ךאנרעד ןוא רעדיילק־ןסאפ יד
 ־אליק יירד ,שטיוואניימ־אנוב רעגאל םעד וצ סופ־וצ
 ־יוא,, ןעמאנ ןרעטנוא טנאקאב .ץיוושיוא ןופ רעטעמ

 .״2 ץיווש

 ןטלאהעגפיוא רעקסנאלפ יד ךיז ןבאה רעגאל ןיא
 טימ טקיטפעשאב ךיז ןבאה רימ .ןקאראב ייווצ ןיא
 ןעניפעג דיז טאה םאוו רעגאל םעד ורעטיירבסיוא

 .ןפמוז ווא םעטאלב ןשיווצ

 יד ןופ ענייא ןעיובפיוא טפראדעג אד ןבאה רימ
 ־ימוג־אנוב :ןפורעג דיז טאה סאוו ןקירבאפ עטסערג
 וצ פעק יד ןראוועג טריצודארפ ןענעז טראד .עקרעוו

 .סעטעקאר־״2 ואפ" יד

 ןהאק לטאמ ןעניפעג דיז ובאה רימ טימ ועמאזוצ
 א — קסנאלפ ןופ שיח לספעש ,ץיווערבישפ ןופ

 .ןוז א סרעצעבישזג השמ ריאמ ,רעגערט
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 ־ןעדוי" ןפורעג ןעמ טאה אדנאמאק ןופ אפאק םעד
 ןייז תמחמ םינאדוועספ ןייז ןעוועג זיא םאד .ך׳נארפ
 ןופ ןלאפעג ןענעז רעקסנאלפ עלא טעמכ .תוירזכא

 .שטייד וקיזאד םעד

 ךיז ךיא באה ץאק ןעמאנ ןטימ רעקסנאלפ א ןופ
 ןעמוקעג זיא רע ןעוו ׳רעטעפש ראי א טימ טסווורעד
 .ץיוושיוא ןיא טבעל רעטאפ ןיימ זא ׳רעגאל ןיימ ןיא
 א ךיוא ,ןטסטלע־רעגאל םוצ ןעגנאגעג ךיא ןיב
 ןוא ,טכאוואב זגוא טאה טאוו ,רעלענימירק א ,שטייד
 ךיז ןגאלשרעד ןפלעה רימ לאז רע זא ןטעבעג םיא

 •ךיז וצ ןעגגערב ייז ןוא ןרעטלע עניימ וצ
 ריד טסשאוו וד :טגאזעג רימ טאה שטייד רעד
 טאה ףייז םעד ."החפשמ" רעצנאג ןייד ןופ ףייז טימ

 .".פ.י.ר" ןפורעג ןעמ
 וצ גנונעפאה עדעי ןריולראפ ךיא באה טלאמעד
 ןראוועג ןטלאהרעד ןענעז ךאנרעד .ןרעטלע עגיימ ןעז

 .םוקמוא רעייז ןגעוו םיטרפ
 ןט־18 םעד זיב ןעוועג ךיא ןיב רעגאל םעד ןיא

 .1945 ראונאי
 ,רעטילימ ןשיטעיוואס ןופ ךיז ןרעטנעענרעד ןטימ
 ־קאז זיב ייכעשט ךרוד טריפעגסיורא זדנוא ןעמ טאה

 .ןזיוהנס
 *גאק א ןיא ןעוועג רימ ןענעז ןזיוהנסקאז ןיא

 .1945 לירפא ביוהנא זיב רעגאל־עיצארטנעצ
 .בצמ־טייהטווזוזג ורעווש א ןיא ועוועג ויב דיא

 .סיפ יד ףיוא ןטלאהעג םיוק ךיז באה ךיא
 ןבירטעג זנוא ןעמ טאה קעביל זיב ןזיוהנסקאז ןופ
 טאה ןאמ־םע־סע א טאוו ןעוועג זיא קילג ןיימ .םופוצ
 רשפא .ןטע טימ קאזקור א ןגארט וצ ןבעגעג רימ
 יד ןיא באה ךיא .ןעוועג רימ ןענעז ןשטנעמ טנזיוט

 .ןטע םעד ןופ ךיז טזייפשעג טכענ
 ־ירמא ייווצ טיירפאב זנוא ןבאה יאמ ןט־2 םעד

 .עיניל־טנארפ רעטשרע רעד ןופ ןדיי רענאק
 ־גיירא רימ ןבאה ךייט ןיא ,קעביל ןופ טייוו טשינ
 ןופ ןעמונעגוצ ןוא רענעמ סע־םע 60 א טרעדיילשעג
 ןענעז רעטעפש העש רעבלאה א טימ .רעוועג םאד ייז

 .רענאקירעמא יד ןעמוקעג
 זייק טלעטשעג טשיג וליפא ןבאה טייל־םע־םע יד

 .דנאטשרעדיוו
 פמעק א ןיא טריפעג זדנוא ןבאה רענאקירעמא יד
 .לאנאסרעפ ןשיניצידעמ א ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא
 יד זעוועג רעירפ זיא םע ווו ,םמעק ןקיזאד םעד ןיא
 טנגעגאב ךיא באה ׳"ענרעטאק־רעטילימ" עטמיראב
 במאלאג עקשזור :קטנאלפ ןופ ךעלדיימ עכעלטע

 .שזדעיוושזדעינ עביוט ןוא
 ןיירא ןענעז רימ ןוא פמעק ןופ סיורא ןיב ךיא
 ןבעג טנעקעג באה ךיא ווו ,קעביל טאטש ןיא ןעניווו
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 םרוד ןא ךיז טגערפ ,לארשי ,הפיח ןופ ןייטשתאב הבוט

 (1940) קסנאלפ ןיא ןייטשנראב היח ןגעוו ץיירק ןטיור
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 ויב ךיא .גנאל ךעורעג טשיב ךיא ןיב קעביל ויא
 לייוו ,עטנעאנ עגיימ וכוז ןזלעבךעגרעב ןייק קעווא
 ךיז ןעלמאז ןעזלעב־ןעגרעב ויא זא טגאזעג טאה׳מ
 ןיימ ןופ באה ךיא .ענעבילבעג־ןבעל יד ףיונוצ

 .ןפארטעג טשינ םענייק עילימאפ
 .1945 ףוס זיב ןעוועג ךיא ויב ןזלעב־ןעגרעב ויא

 ור וייק טאהעג טשינ באה ךיא זא ךיז טייטשראפ
 ןופ טבעל רעצעמע זא ,טפאהעג ץלא באה ךיא ןוא
 םע זא ןעזעג באה ךיא יוו יוזא דאנ .החפשמ ןיימ
 טצעזאב ךימ ךיא באה ׳ןבילבעג טשינ רענייק זיא
 באה ווא ,ןיימ םא טרופקנארפ ייב םייהסלאצ ןיא
 ־ראפ ןוא טנגוי־רעגאל ושיווצ קיטעט ןייז ןביוהעגנא

 .טנגוי יד ןעיצרעד שיזיפ טימ ךיז ןעמונ

 ףיש רעד טימ ןעוועג הלוע ךיא ןיב 1949 ןיא
 רימ ןעבעז ,הפיח וצ ןעמיוושרעד ןענעז רימ זיב ןוא

 .הנידמ רעשידיי א ןיא ועמוקעגנא ויוש

 (טאטשיינ) קינטאלב .א

 אטעג ןיא היוול א
 .1942 טסבראה

 טלאק .1942 ןיא גאט־טסבראה רעקידנענייוו א
 ןוא רעקראטש טרעוו ןגער רעד .ןסיורד ןיא םאנ ווא
 טיולפ־אטעג טייז רענעי ןופ רעמייב יד .רעקראטש
 .רעטעלב יד ךיז וופ טלסיירטעגפא טעמכ ויוש ןבאה

 קיטנוז .10 טגאלש רעגייז רעד .ירפ טשינ ןדש זיא׳ס
 ־אלשעג וענעז אטעג ןצוחמ ןטאטשראוו יד .טנייה זיא
 ןיא ןעגנערבראפ יירפ טנייה רימ ןאק ךיא ןוא ,ןס
 טגאלש ןנער רעד .בוטש ןופ םיורא ןיב ךיא .אטעג
 ,רענייב עלא ןיא טלעק יד טביירט טניוו רעד ,םינפ ןיא

 ףיוא .רעיוט־אטעג םוצ גנוטכיר רעד ןיא דימ זאל ךיא
 ־אילכ ,גנומיוצראפ־אטעג םייב ראוטארט ןבלאה םעד
 ־אב סאוו ,ןדיי ןופ םיפ יד רעטנוא עטאלב יד טעפ
 ־טארדאווק טרעדנוה יירד ןופ חטש א ףיוא ךיז ןגעוו
 ,רעיוט־אטעג םייב .ךעלגעט לאמ רעקילטנעצ ,רעטעמ

 קישטנאק א טימ טנאיצילאפ רעשידיי א טייטש
 ןעמ טעז סאג־אטעג רעקיצנייא רעד ףיוא .טנאה ןיא
 ראפ א טימ שטנעמ א ןפיולכרוד טייצ וצ טייצ ןופ ראנ
 םאוו לאטיפש ןופ .סיפ עסעווראב עטעשטעילאקעצ
 ןקילאמא םעד ןיא ,רעיוט־אטעג ןבענ ךיז טניפעג
 ןופ ,ןצכערק טייצ וצ טייצ ןופ ךיז ןרעה ,"רדח"
 ,רעבוטש ןופ עקנארק .רעגנוה וופ רעדא קיטייוו

 ןופ טייקכעלגעמ יד טיול ,ןלאטש רעדא רעמעדיוב

 .ןראוועג טלמאזעגנייא אד ןענעז לאטיפש ןיא ץאלפ

 טיירפשראפ רעבא ךיז טאה סופיט ןופ עימעדיפע יד
 טרא ןייק אטשינ ויוש זיא׳ס .אטעג ןצנאג ןרעביא
 קיצרעפ ןעמענפיוא ראנ ןאק םאוו ,לאטיפש ןיא
 זיא׳ס .רעטרעדנוה ויוש ןגיל אטעג ןיא .עקנארק

 ווו םעדיוב א רעדא לאטש ןייק ,בוטש ןייק אטשינ
 ןעמ טריפ עקנארק ךס א .ןייז טשינ ןלאז עקנארק ןייק
 יד ויא ואראפ וענעז ךסא רעבא ,קסנאלפ ןייק פא
 טכיירגרעד עקידנבראטש ןופ רעפיצ יד .ןטקנופ־למאז
 ,ןגאוו א ףיוא טגיילעג ייז ןרעוו יירד וצ .גאט א ןעצ
 ןריפ טייל־אשידק־הרבח ייווצ טימ רעבערגאב רעד ןוא
 וגאוו םעד ףיוא טציא ןגיל טא .םלוע־תיב םוצ ייז
 ןייק ,רעגנוה ןייק טשינ ןיוש ןליפ ייז .רעפרעק ייווצ
 ייז טלאוו רע יוו ייז רעביא טסיימש וגער רעד .טלעק
 ,ןעיורפ ייווצ ןעייטש ןגאוו םייב .ןרעטנימפא טלאוועג

 ןרערט יד .רעטכאט א טימ רעטומ א םיוא טזייוו
 ןופ ןרעטיצ ןעיורפ יד .ןגער םעד טימ ןלאפ ערעייז

 .רעצ ןופ ךיוא טנייוו טניוו רעטלאק רעד .טלעק

 רע .טשינ רענייק טייטש ןנימ־רב ןטייווצ םייב
 זיא רעדא ׳עטנעאנ ענייז ןופ טשינ םענייק אד טאה
 ןעניר רשפא ןוא ? עילימאפ ןייז ןופ רעטצעל רעד רע
 רענעי ףיוא ןגיוא םנצעמע ןופ טפאשקנעב ןופ ןרערט
 םעד טימ ןאמ־אשידק־הרבח א ןא טמוק׳ס ?םי טייז

 .ןרבק

 — ןטידוצ םוצ רענייא ןא ריז טפור — !רעלענש

 ...ןעמוק־קירוצ דלאב ןזומ רימ

 רעד ןופ ןצכולש ליטש א .טריר ןגאוו רעד
 ־אטעג םוצ ריז ןרעטגענרעד ייז .רעטכאט ןוא רעטומ
 ןראש׳ס .טנפע טסיצילאפ רעשידיי רעד ןכלעוו ,רעיוט
 ווא ןאמ־אשידק־הרבח רעד ...ןגאוו רעד סיורא ךיז
 ןופ שינעביולרעד עלעיצעפס א ןבאה ייז .ןרבק רעד
 ...ןייגטימ ךיוא ןליוו רעטכאט ןוא יורפ .רעטסיימ־רעגריב
 ,טפוטשעגקעווא טסיצילאפ םעד ןופ רעבא ןרעוו ייז

 רעביא קישטנאק םענעביוהעגפיוא ןייז קידנעעזרעד ןוא
 ןקוק ןוא טיולפ םייב ןעייטש ייז ...ייז ןרינגיזער ,ךיז
 ־ייוורעד רעטאפ ןוא ןאמ רעד יוו סעראפש יד ךרוד

 .טידו ייז ןופ ךיז טרעט

 .ןגיוא ערעייז וופ ןגאוו רעד טדניוושראפ קילייא
 פעק עטזאלעגפארא ןוא רעצרעה ענעכארבעצ טימ
 ןיא ,םייה רעייז ויא קירוצ ,המותי ווא הנמלא יד ןעייג

 .לאטש רעד

 ־אב טשינ וליפא םאד ןבאה עקידנעייגייבראפ יד
 .סעיינ וייק טשינ םאד זיא אטעג ןיא .טקרעמ



679 

 €010^11{^ז)8^01וו11 46 !ס €8><*3*0-1£*8£•

 .4|;*ז1ן<י 6£מ41*1© 40■ 1*11*01111161•• 40 *116*1*0

 601(11( ■ס ('•■8611 {(■!■■*ו, 6(81(•) 8(11*116
 1־ 61718

1 0^4 

 1-0 (.0111116 1ת!01־ח311ס״81 010 13 סס1\־מס11£0 3 ס0מ6\זס 3 016

 0113;-£6 סס (101״3״רסז 010 \־05 11ס3\־01105. 11 ¥0״3 301־311 ז0סס11מ318-

 53ח1 010 !נ!0ת .'0111011־ ז6ןוסח(1ץ0 33 (105 013 קת650מ1 101־11111131 ת.0 ף1ג1

 051 3 1־0ת\'0ץ0ץ 3 !'3(1־0550 ('!-(1055113.

 ל^6 1 ;1101־13110113!״ !<01111100 \'0ה !!0100 1<ז0'32 10 0001!

 ־ 1111־ 801111(101). \¥ס11011 810 1ג]01110(111 1011^36110!< 11111 11101(1

 *ןמ15011^ן3111\\זסץ16ח. 01101 0110505 8001011131־ 30 ס#0^)1)4§0 ^ס1ז6550

61 !111^19*1 

 ־^01101)0 1<;2)־23 23ק^11נ]x010י*׳1110123יס31'3(1ס\\׳\־ 1<סס;1101 (11

 ס 11110*352>׳ 111 0 8130 2111־01^13 .1\¥?3113 (1), 01־32 })1־051 0 {)1־20513013

 י׳ס 1<סןכסז־ס!0 001{כ0י,י.־!00121 (03 (,.!־!!^!ס) 51ת.) ״3 ימז^ס] \י7זח10ת!0ז7

 ־05. ־_ 2 80111940

 ~ם־נגק"!(*.־: 2$ ^ !£<4
 ! {פב ^1גז[ז,ו6 זסת : (ע £> 0[ (1-1(4^11

 * •*/ (/ ' ־^7^520 \\׳־ !11110011 : ■ך־־•. ,י /00?
 צ01־ץ1 - 11> 1

 !^קס!-^ מ "ייל-'50. ■^101 0,|•

 ־x0 !**£. 2 6""י**1""• 44,(. 0 6.11011
 ^ ,ס(!קס\י/10ס15$ ח8 (1ז11^!0] 51ז

 ק0\88. - ^א7\?0מוי. 01 )ןג0\\׳ר1.:1 )7.£>1

 (עמא!"!""! 25 01018, ״״״.•01108 010 031־3(101*0 811־1(*101110״1
.(311111181). 

 .(אנ01ו1 111נ0ז 25 ן\ל01־10, 110(1 3ח550111108511011 1*31ת1110״113ס־111־1ס־1ז10ת)

 .(ץח1״חן 25 8*6ו¥ ; ^13(1010080! ן1״\*־]חח0 1)ץ0 501510 08()!)!81.־3108^)

 1ס £א**6£ סחא^1ו<^)*(ו1>64
.4061160(2*8■ 

 ^תיי ווו 61ס011 0*ןא*•!•

 0*0*או^ו11014 ס? 7א£ 8*11־15* מ1ס 0*055
 *אס ס*0£* 0£ 5ד־. גסאא

 ?0*1*1 א•*•**• 50*)•(**.
,1085 .^.0.? 

 1>8י1<1 8011(110*,
,1610*• 610( 

.1106*16*? 

 ז•:
 0000114 1ח4*1ח*1)0ח*|
•19)110 ■0601 ■1 •4 

 1 £ם1ן111ז6ז (ס ^<1(1ז6**66..1ןגז....^.1£©_'...8.״.£!^ח§.^5.״
 >1161 זתו( 8חוקת1ח*61 ▼6זר61ה(11?

.*1611110)41! — 

 ^^—§6 00( (ס ****35 ו״0ז<1ו> !■101131 ם6\\ז* ס! •11־10417 ק*זי0ם*1

.(60)6511611*600)81011? 00116116*1*9 0114 ,6)01^ 35 61(01 )1165^) 

 - -.!*^!=5*^^ .18 1 <1* ״01-68160208
 ^..ס.סח^..0ןו^ת^ חס 2 <1*9 זח׳חו־,־ ווו~^>ין! 1

 ***ורו

.^0 _ -£*6. 2) 0^42* 1*4*0/ 

 4065ז=ן5הז^*מ:

 <?*** %ד//^

/> (41*10114411 

 ^■4 ־£׳ 1*3/מ

 /ל?<- '€+%ך*ז.ן ד^/י׳^ס

 (]/ §6?$*- ^4 (׳

 1־0״ 0/0^ ש/ן *-/ו <10/0 \*~01*4. ^ *,/£_,

 .£41 £4 *•׳!״׳

 דיז ןגערפ לארשי ןופ רעמארק ןבואר ןוא ואטאלפ לארשי

 קסנאלפ ןיא ענעגייא ערעייז ןגעוו ץיירק ןטיור ןכרוד ךאנ

(1941, 1942) 



 קראי־וינ / ןאמרעדיינש .ל .ש

 ווירוגדב דוד וופ טאטש־טרובעג - קסנאלפ ויא רוזאב ןיימ

 — .ןדיא רעקסנאלפ ריפ טימ שינעגיעגאב

 ,ןטייקכעלנעזרעפ עשידיא עירעלאג עסיורג יד

 ־דרע עשידיא — .קסנאלפ ןופ ןעמאטש סאוו
 — .רענזיופ הטלש ןופ רעטיג יד ןיא רעטעברא

 ןיא טבעלעג טייצ א טאה שטיוועקנעיש קירניעה
 ןשידיי ןופ ןבילבעג זיא׳ס סאוו — .קסנאלפ

 .קסנאלפ

 ,ןוירוג־ןב דוד ןופ טאטש־טרובעג יד ,קסנאלפ
 ־עגראפ א טנייה זיא ,עשראוו ןופ ליימ קיסיירד םיוק

 רעד ןופ ןלאפעגסיורא יוו זיא סאוו ,טאטש ענעס
 טפאשטריוו רעטריזילאיצאס רעד ןופ ץענ רעקידרעכעל

 .םישזער ןשיטסינומאק ןופ

 טאטש רערעדנא זיא םע סעכלעוו ןיא יוו רעמ
 קסנאלפ ןיא ןענייז ןליופ ןיא סיורג רעלעטימ ןופ
 רעד .דעלמערק ןוא וטאטשראוו עטאווירפ ןאראפ
 םאוו ׳גנונעדרא רעיינ רעד ןופ ןמיס רעגיצנייא
 ־עלג ,רעקיקעריפ רעד זיא ,ןגיוא יד ןיא ריז טפראוו
 ןימ א ׳םארק רעש׳הכולמ רעד ןופ ןינב רענרעז
 ןראוועג טיובעגפיוא זיא סאוו ,"ראטס טנעמטראפעד"

 .לוש רעטלא רעד תפ טנעמאדנופ ןפיוא

 ־אוועיאוו םעד ןופ טסעטארפ ןפיוא טקוקעג טינ
 ־טאטש עשיליופ עיינ יד ןבאה ראטאוורעסגאק ןשיד
 םאוו ׳לוש עשיראטסיה יד טעטכינראפ םיטאבעלאב
 ־ראי ןט־18 ןופ גנאפנא םייב ןראוועג טיובעג זיא
 רעטלא רעד זא ,ןעוועג זיא ץורית רעד .טרעדנוה

 .ץאלפ־קראמ םוצ ראפניירא םייב טרעטש ןינב

 ןבאה םע ווו ,קראמ רעסיורג ,רעקיקע־־ריפ'רעד
 ןבילבעג זיא ,םיריבג עשידיי רעקסנאלפ יד טניווועג
 ןראוועג טרירעגנא טינ ןענייז םע .טרעדנעראפמוא
 -יולב ןוא ןענאקלאב עטצינשעג יד טימ סעקזייה יד
 ריז ןביוה םע עכלעוו רעביא ,רעכעד־קניצ עכיל
 ־ייטש םע .רעטסנעפ עגיציפש טימ סעדראסנאמ םיורא
 ־עיצאקא עטגייווצעצ־טיירב ,עטלא יד וליפא דאנ וע
 זיא "קעניר" ןעמאנ רעקילאמא רעד זיולב .רעמייב

 רעטיור רעד ןופ ץאלפ" :ףיוא ןראוועג טרעדנעעג
 זיא םע זא ,ףיורעד קנווונא ןא זיא םאד ."יימרא
 ןטימ טאה םאוו ,גירק ןופ םערוטש רעד ייבראפ אד

 .בושי ןשידיי ןטלא םעד ןסירעגסיוא לצראוו

 ןא טימ טאטש עשידיא א ןעוועג זיא קסנאלפ
 טימ טריפעגנא טאה םאוו ,ץנעגילעטניא רעוויטקא
 ,ןבעל ןשיאייטראפ ןוא ןכילטפאשלעזעג ןטגייווצראפ א

 ־יטאש עלא ןעוועג ןטארטראפ ןענייז םע ןכלעוו ןיא
 ןשימאניד ,ןסיורג םעד ןופ ןעגנומערטש ןוא ןעגנור

 .ןליופ ןיא בושי ןשידיי

 ענעדישראפ יד ןשיווצ ופמאק ןוא תועד־יקולח יד
 רעקינייוו טינ ןעוועג ןענייז קסנאלפ ןיא ןעגנוריפורג
 עכילטע .עשראוו ןיא יוו ,ןסיבראפ ןוא דילטפאשנדייל
 טיהעגפיוא ןענייז םאוו ׳דעלטעלב־גולפ עטלעגראפ
 רעשידיא רעד וצ ןייפמאק־לאוו םעד ןופ ןראוועג
 ,גירק ןופ ךורבסיוא ןראפ ץרוק ,קסנאלפ ןיא הליהק

 -עג יד ןופ טנעמארעפמעט ןסייה םעד פא ןעלגיפש

 דוד ןופ טאטש־םייה רעד ןיא רעוט עכילטפאשלעז
 ־ילעופ עקניל יד ןופ ןפורפיוא־לאוו יד .ןוירוגךב
 עטסיל) רעקרעווטנאה יד ןופ ,(1 .מונ עטסיל) ןויצ
 ערעדנא תא ׳(3 .מונ עטסיל) הדוגא רעד ןופ ,(5 .מונ
 ערעייז ןיא גנוגייצרעביא ןופ םאלפ םעד טימ ןעמעטא
 רעכדה םרעדנוזאב ןופ .ןעמארגארפ ןוא ןעגנוזאל
 ןופ ףורפיוא ןופ לייטס רעד רעבא זיא רוטארעפמעט
 עטסיל) "לארשי ץרא ןדנעטעברא ןראפ עגיל" רעד
 עשיצולח יד ףיוא פארט םעד טלעטש םאוו ,(2 .מונ
 ןדנעוו וצ טפור ןוא גנוגעוואב רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד

 .לארשי ץרא וצ וקילב יד

 טנזיוט 12 תפ גנורעקלעפאב רעניימעגלא ןא ףיוא
 ןיא ןענופעג ריז גירק ןופ דורבסיוא ןראפ טאה םאוו
 טאה טציא .ןדיא טנזיוט 8 ןעוועג ןענייז ,קסנאלפ
 לטעטש ןיא רעבא ,9,500 וופ גנורעקלעפאב א קסנאלפ
 םאוו ,ןדיא עטנלע ריפ יוו רעמ טינ ןאראפ ןענייז
 .לארשי ןייק ןרעדנאווסיוא ןביג ןיא ריוא דיז ןביילק
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 ןעמוקעגקירוצ גירק ןכאנ ןענייז ןדיא ריפ יד וערו
 ןפיוא רעזייה עשידיא עלא ןענייז ןרעגאל יד ןופ
 ןוא ןקאילאפ ךרוד ןעמונראפ ןעוועג ץאלפ־קראמ
 טלייטעגוצ רעבירעד ייז טאה גנוטלאווראפ־טאטש יד
 חטש ןפיוא סעקזייה עבורח־בלאה יד ןיא ןעגנוניווו

 .אטעג רענעזעוועג ןופ

 םהרבא רעדיינש רעד ,ןדיא עגיזאד יד ןופ יירד
 ןוא ןיאמטלא לטאמ רעטסוש רעד ,שטיוועלעבמאב
 עשזאק רעד ףיוא ועביווו סעטנעי ןועמש רחוס רעד
 עשידיא ןופ ןעמאנ רעשיפיט א — (םאג־ןגיצ) סאג
 רעד טא ףיוא .ןליופ ןיא ךעלטעטש ליפ ןיא ךעלסעג
 דוד וכלעוו ןיא ,זיוה סאד ןענופעג ךיז טאה םאג

 .ןסקאוועגסיוא ןוא ןראוועג ןריובעג זיא ןוירוג־ןב

 ייז זא ,ןטפיוהאב קסנאלפ ןיא ןדיא ריפ עלא
 ־ןב דוד ןופ םיבורק עטידו רעדא עטנעאנ ןענייז
 רעד ןגעוו ןקינייא טינ רעבא ףיז ןענעק ייז .ןוירוג
 זיא ןוירוג־ןב ווו ,םאג עשזאק רעד ףיוא עקזייה

 .ןראוועג וריובעג

 ןפיוא ןפארטעג באה ךיא םארו ,דיא ןטשרע םעד
 ,ןאמיינ שאילע ןעוועג זיא ,קסנאלפ ןיא ץאלפ־קראמ
 רעכלעוו ,ץיוושיוא ןופ רעלטעצאק רענעזעוועג א
 :רעמונ םעד טנאה ןייז ףיוא טריאוטאטסיוא טאה
 ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1945 ראורבעפ ןיא .78298
 טימי רחסמ ןייז וצ ועמונעג רעדיוו ךיז ,קסנאלפ
 ־פעשאב ךיז טאה החפשמ ןייז סאוו טימ ,טסביוא

 .תורוד ןופ ךשמ ןיא טגיט

 טאה סאג אקצאלפ ףיוא ףיוה־סגנאגכרוד א ךרוד
 ־עוועג רעד ןופ חטש םוצי טריפעג ךימ ןאמיינ שאילע
 ,לסעג עשזאק ועמורק ןופ קע םייב אטעג רענעז

 ןוא ןגייטש־רעניה ,ךעלרעמעק טימ לופ זיא סאוו
 ־ליה א ףיוא ןזיוועגנא רימ רע טאה ,קעלש־ןביוט
 ןא ןאראפ זיא סע ןכלעוו רעביא ,ןינב םענרעצ
 טיול ."רעזייה־ןיווו ראפ טמא רעשיטאטש" טפירשפיוא
 ־אד סאד לאז ,ןאמיינ שאילע ןופ גנוטפיוהאב רעד
 םעד ,ןירג רודגיבא וצ טגנאלאב ןבאה זיוה עקיז

 .ןוירוג־ןב דוד ןופ רעטאפ

 עמאס ןיא ןענופעג ךיז טאה םאג־עשזאק יד
 קסנאלפ ןיא ןבאה םיצאנ יד םאוו ,אטעג ןופ רעטנעצ
 ערעדנא ליפ ןיא יוו רעטעפש ליפ .טלעטשעגעפיוא

 .ןליופ ןייא ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןגירשעגפא קסנאלפ ןיא ודיא יד ןבאה לאמ יירד
 ןשיצאנ ןופ טפיוקעגסיוא ךיז ןוא הריזג אטעג יד
 אטעג יד זיא 1941 ןייא טשרע .טנאדנעמאק־טאטש
 סאוו ךעלסעג עכעלטע ןיא טלעטשעגנייא ןראוועג
 םענרעצליה ןכיוה א טימ ןראוועג טמיוצעגפא ןענייז
 טריפעג •טאה אטעג רעד וצ גנאגניירא רעד .טיולפ
 בייל ןופ זיוה־לקניוו ןסיורג ,ןטרעיומעג םעד ךרוד

 םאוו ,םאג רעוועשראוו רעד ןופ קע םייב ,גוצרעסאוו
 .גאט וצ טנייה זיב ןבילבראפ זיא

 יד טלעטשעגנייא ןבאה םיצאנ יד רעדייא ךאנ
 ןדיא יד ןעגנוווצעג סענאגילוכ עשיליופ ןבאה אטעג
 ס׳הרות רפס יד ןוא שדוק וורא םעד ןטכינראפ וצ
 גנונעכייצראפ א ןאראפ זיא םעד ןגעוו .לוש רעד ןופ
 .םולבלעגניר לאונמע .רד ןופ ךובגאט אטעג ןיא
 ־אנ ,1941 ,ראורבעפ וט־27 ןופ עטאד רעד רעטנוא
 ,קסנאלפ ןופ העידי א רעקיראטסיה־אטעג רעד טריט
 לוש רעשיראטסיה רעד ןיא ןבאה ןקאילאפ עגנוייזא
 ־עגסיורא טינ ייז ןוא ןדיא עפורג א ןבירטעגניירא
 ־ץרא םעד טעטכינראפ טינ ןבאה ייז וענאוו זיב ,טזאל

 .ם׳הרות־רפס יד ןוא שדוק

 ןענופעג ךיז ןבאה אטעג רעקסנאלפ רעד ןיא
 ־געטש טנזיוט 8 יד רעסיוא .ןדיא טנזיוט 14 רעכעה
 ־גיירא אטעג רעקסנאלפ ןיא ןענייז רעניווונייא עקיד
 יד ןופ ןדיא טנזיוט 6 םורא ןראוועג ןבירטעג
 רשז ׳ןיפיר :יוו ךעלטעטש.ןוא טעטש עגיד׳תונכש
 טסבראה ןיא .וואנאזדאב ןוא שזנאיצאר ,ץפרעיש ,ןימאר
 אטעג רעקסנאלפ ןופ ןדיא עלא וענייז 1943 ראי ןופ

 .ץיוושיוא ןייק ןראוועג טקישראפ

 רענעבילבעג־ןבעל ,רעגעצנייא רעד ןיב ךיא"
 73 טלייצעג טאה םאוו ,החפשמ רעצנאג ןיימ ןופ

 .ןאמיינ שאילע טגאזעג רימ טאה /׳תושפנ

 ןענייז ןדיא רעקסאלפ יירד עקירעביא יד ךיוא
 ־ילבראפ־קיצנייא יד םלא ןעמוקעגסיורא ץיוושוא ןופ

 .תוחפשמ עכיירלאצ ערעייז ןופ ענעב

 טימ ךיא ןיב טייצ העש עכעלטע ןופ ךשמ ןיא
 לטאמ ןופ בוטש רעד ןיא ןסעזעג ןדיא יירד יד
 עקידנרעטישרעד ערעייז טרעהעגסיוא ןוא ןאמטלא
 ־רעד טנעקעג רעבא ןטלאוו רעמ ליפ .ןעגנובעלרעביא
 רעטרעיומעג רעקירעדינ רעד תפ טנעוו יד ןלייצ
 ןענופעג ךיז טאה גירק ןופ ךורבסיוא ןזיב ווו ,עקזייה
 טאה םיצאנ יד רעטנוא ןוא גנוטלאווראפ הליהק יד

 .אטעג ןופ טארנדוי רעד טריטמא אד

 ־ילעטניא רעד ןעוועג זיא םירבדמה שאר רעד
 ןסעזעג זיא םיא ןבעל .שטיוועלעבמאב םהרבא רעטנעג
 ןטלאהעג טנאה רעד ףיוא טאה עכלעוו ,יודפ עגנוי ןייז

 .םישדח עכעלטע םיוק ןופ דניק לציפ א

 םהרבא טאה טייקגיצראהנפא רעצנאג רעד טימ
 רעדניק ןוא דרפ ןייז זא ,טלייצרעד שטיוועלעבמאב
 עקיטציא ןייז זא תא ץיוושוא ןיא ןעמזקעגמוא ןענייז

 רעד דאנ טאהעג הנותח טאה רע רעכלעוו טימ .יורפ
 טקישראפ ראי 17 תפ רעטלע ןיא זיא ,גנואיירפאב
 ,קירבסנעוואר רעגאל ןכילקערש םעד ןיא ןראוועג
 עכעלרעדיוש םכאמעג ןבאה ןגאלאקעניג עשיצאנ ווו
 טאטלוזער ןיא .ןעיורפ רעטנזדט טימ ןטנעמירעפסקע
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 .רעדניק ןייק ןבאה וצ קיאעפ טינ רעמ יז זיא ןופרעד

 ןא ןופ דניק םאד טריטפאדא רעבירעד ןבאה ייז
 רעטסעווש־ןעקגארק רעכעלטסירק רעטערייהראפמוא
 ־עג עלעגניא םאד ןבאה ייז .לאטיפש רעקסנאלפ ןיא

 .בקעי ובעגעג ןעמאנ א םע ןוא טע׳למ

 ־ברוד ייז ןבאה ןעגנורעניארע עכעלנעזרעפ ערעייז
 ־רעד טרעהעג ןבאה ייז םאוו ,ןדאזיפע טימי ןטכאלפעג
 ־עטש םעד ,רעטאפ ןייז ןוא ווירוג־ןב דוד ןגעלו ןלייצ
 ־וצ טאה רעכלעוו ,ןידג רודגיבא טאקאוודא ןקידלט
 רעקסנאלפ רעד טימ ללכב ןוא ,דוד ׳ןוז ןייז טימ ןעמאז
 ־גנארד ןוא םערוטש םעד טכאמעגטימ טנגוי רעשידיא
 גנוגעוואב רעטעברא רעשיטסינויצ רעד ןופ דאירעפ

 .ןליופ ןיא

 גאטימכאנ ןקיטסבראה םער ןיא זיא םורא־יוזא
 לטיפאק עשידיא עלופמור סאד ןראוועג טשימעגפיוא
 ־בעזרעפ עלופרילאק ,עכיירלאצ עריא טימ קסנאלפ
 ןיא טקריוועג לטעטש םעד ןיא ןבאה טאוו ,ןטייקכיל
 רעטקאראכ םעד טקיטלאטשעג ןוא תורוד ןופ ךשמ

 .טנגוי רעשידיא רעד ןופ

 ,לטעטש א דאנ ןאראפ םיוק ןליופ ןיא זיא םע

 עדנעריפ עדאיעלפ אזא ןבעגעגסיורא ןבאה לאז סאוו
 זיא ייברעד .קסנאלפ יוו ןטייקכילנעזרעפ עשידיא
 םעד םוצ ייז ןעגנאלאב עלא טעמכ זא ,קידריווקרעמ
 זיא ייר רעטשרע רעד ןיא .ןוירוג־ןב דוד ןופ רוד
 רעלעטשטפירש רעשיאערבעה רעכיירטסייג רעד סאד
 טקנופ זיא רעכלעוו ,חמצ המלש ,רעלטפאשנעסיוו ןוא
 ־אב ןוא 1886 ראי ןיא ןראוועג ןריובעג ןוירוג־ןב יוו
 ןטייקכעלנעחעפ עטסלופרילאק יד וצ טציא טגנאל

 .לארשי תנידמ ןיא

 ןעוועג זיא רעטלע ןבלעז םעד ןופ רעפעגמוא
 ןיא ןריובעג) אקדוב ףסוי רעלטסניק רעסיורג רעד
 ¬שורי ןיא ובראטשעג 1940 ןיא ןיא רעכלעוו (1888

 ־ביב עלעניגירא ןופ רבחמ רעד זיא אקדוב ףסוי .םיל
 רעפעש יד ןופ רענייא ןוא סעיצאירטסוליא עשיל
 ךיוא טאה רע .קיפארג רעשידיא רענרעדאמ רעד ןופ
 ,ןפיט עקידלטעטש עירעלאג עצנאג א טזאלעגרעביא
 ןיא וכוזאב עטפא ענייז תעב ןלאמעג טאה רע טאוו

 .קסנאלפ

 רעד תוכייש עטנעאנ א דיוא טאה קטנאלפ טימ
 ,ןליופ ויא גנוגעוואב רעשיטטינויצ רעד ןופ ןארעטעוו
 ,קצאלפ ןיא ןריובעג זיא רעכלעוו ,םיובנירג קחצי

 .קטנאלפ ןיא ןסקאוועגסיוא רעבא

 ־יא רעד םיוא טינ טייוו דאנ דיז טפעש טימרעד
 ,ןדיא עטנלע יד .קסנאלפ ןופ ןאקיסקעל רעשיד

 ןיא ןטלאה ,קטנאלפ ןיא טנגעגאב באה ךיא טאוו
 ־םדנאל עטמיראב ערעייז ןופ לטעצ ןלופ םעד פאק

 ךאנ ןעמאנ ןפורעגנא עקאט ןבאה ייז ןוא טייל
 .ןעמאנ

 ,(איבל) שטיוואקוועל המלש טנאמרעד ןבאה ייז

 ־עג רעכלעוו ,"דורח ןיע" ץוביק וופ רעדנירג םעד
 ׳ינשאווק רעדירב יד !גאטוצ טנייה זיב טראד דיז טניפ
 ןופ ןעמאנארגא עקידנריפ יד וצ ןרעהעג עכלעוו
 רענייא — (ןאמלגיפש) ביצי קחצי ז לארשי תנידמ
 עמאס רעד ןוא "רבד" ןופ ןראטקאדער עטשרע יד ןופ
 ־אב רעד ׳טיילסדנאל ערעייז ןשיווצ ןופ רעטטגניא
 יד .ןאמ לדנעמ׳ רעקיאאזארפ רעשידיא רעטבאג
 באה ךיא ןעוו ,טיירפרעד ךיז ןבאה ןדיי רעקטנאלפ
 רעד ןופ דילגטימ םעד ןבעגעגוצ ךאנ לטעצ רעייז וצ

 .לעגיס בקעי רעביירש םעד ,החפשמ־״סטרעווראפ"

 סאד דארג טאוו ,לאפוצ ןייק םתס טינ זיא טע
 ־יפ עטסקיטכיוו יד ןבעגעגטיורא טאה קטנאלפ לטעטש
 חענאיפ ןוא ןליופ ןופ הילע רעטייווצ רעד ןופ רער

 .לארשי ץרא ןיא גנוגעוואב רעשיצוביק רעד ןופ

 זיא טרעדנוהראי ןט־19 ןופ ביוהנא עמאט םייב
 לטעטש ןרעדנא זיא םע ןכלעוו ןופ רעירפ ׳קסנאלפ
 עשיטטיוויטיזאפ יד ןופ ןראוועג טפאכראפ ,ןליופ ןיא
 ןוא עשיליופ יד טשרעהאב ןאד ןבאה טאוו ,ןעעדיא

 .ץנעגילעטניא עשידיא

 ־פיוא דעד ןעוו ,1817 ראי ןיא ןעוועג זיא םאד
 ,רענזיופ ןמלז המלש ,ריבג רעוועשראוו רעטרעלקעג

 חטש ןטיורג א טפיוקעגפא קסנאלפ רעטניה טאה
 ־אב ועמונעג טראד ןוא — יראכוק טוג סאד — דרע
 ־עיופ עקידנעטשבלעז םלא ,דנאל ןפיוא ןדיא ןצעז
 ־עגנא רעיצירטאפ רעשידיא רעד טאה טימרעד .םיר
 עשידיא יד ןריזיוויטקודארפ ןופ גנוגעוואב א ןביוה
 טאה רעטעפש ראי עכילטע .ןליופ ןיא גנורעקלעפאב
 ווו ,קירבאפ־ךוט א טיובעגפיוא יראכוק ןיא רענזיופ
 ןוא רעטעברא־רעבעוו עשידיא טקיטפעשאב טאה רע
 םעד ןענרעל ןעמונעג טיילעגנוי עשידיא לאצ א
 ־פיוא זיא קירבאפ־ךוט רעד ןבענ .ףוראב־רעבעוו
 ןיא העש עכעלטע ווו ,הבישי א וראוועג טלעטשעג

 העש עכעלטע ןוא טנרעלעג םירוחב יד ןבאה גאט
 .טעבראעג

 ןופ קירבאפ־ךוט רעד ןיא ןענייז 1839 ראי ןיא
 ־יא 360 טקיטפעשאב ןעוועג ןיוש רענזיופ ןמלז המלש
 ־יא לאצ עשביה א ייז ךשיווצ ןוא רעטעברא עשיד
 ןראיועג טעדליבעגטיוא ןענייז טאוו ,סרעטסיימ עשיד
 ןטטינאלאק עשידיא לאצ יד דיוא .קירבאפ רעד ייב
 ןיא ךיז ןבאה 1878 ראי ויא ןוא ןגיטשעג רדסכ זיא
 >עכיירלאצ ןענופעג קסנאלפ רעטניה רעפרעד ייר א

 .רעמראפ עשידיא עטנדראעגנייאטוג

 המלש ןופ ועגנומענרעטנוא־סקירבאפ יד קנאד א
 ־אק רעשידיא רעכיירגלאפרע רעד ןוא רענזיופ ןמלז
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 א ןראוועג קסנאלפ זיא טנגעג רעד ןיא עיצאזינאל
 ־טפאשלעזעג םאד ןוא רעטגעצ רעשידיא רעקיטכיוו
 לענש ךיז טאה הליהק רעניילק רעד ןיא ןבעל עכעל

 .טילבעגרעדנאנאפ
 ־ראפ קסנאלפ ןייק ןבאה דאירעפ םעד טא ןיא
 :ןטייקכילנעזרעפ עשיליופ עסיורג ייווצ טעשזדנאלב
 ,רעביירש רעשיליופ רענעראוועג־טמיראב רעטעפש רעד

 רעד ןוא ,שטיוועקנעיש קירנעה ,רעגערט־זיירפ לבאנ
 קרעוו סנעמעוו ,שטיוועיעשזדנעי ואי .רד םאנארטסא
 יד ןיא ןראוועג טצעזרעביא זיא "עיפארגאמסאק"

 .ןכארפש עשיאעפארייא עטסקיטכיוו
 רעקידלטעטש רעד ןעוועג זיא שטיוועיעשזדנעי
 טעמכ ןעוועג ןענייז ןטנעיצאפ ענייז ןוא ראטקאד
 עשידיא יד ןוא קסנאלפ וופ ןדיא יד ךילסילשסיוא

 .קסנאלפ םודא ןטסינאלאק
 ייב רערעל א ועוועג זיא שטיוועקנעיש קירנעה
 תונכש ייא ,ענטנעיוושאפ ףראד ןיא רעציזאב־טוג א
 רעדניק יד וצ טגנאלאב ובאה טאוו ,רעטיג יד ןופ
 ןאד ןיוש טאה שטיוועקנעיש .רענזיופ ןמלז המלש ןופ
 ־עג ןוא ןעגנולייצרעד ייר א טכילטנפעראפ טאהעג
 טימ" עיגאלירט־ןענאמאר רעסיורג ןייז ףיוא טעברא

 ."דרעווש ןוא רעייפ
 עטסקיסייב עמאס יד ןעמאטש טייצ רעד טא ןופ
 ־עג טאה שטיוועקנעיש קירנעה םאוו ,ןעגנוקרעמאב

 ־געיש םאוו ,ווירב א ןיא .םזיטימעסיטנא ןגעוו טכאמ
 א םנייז וצ ןבירשעג קסנאלפ ןופ טאה שסיוועק
 רעד טקרעמאב ׳רעוואטנאה טילאפיה ,טניירפ ןשידיא
 ןופ םיחלנ יד זא ,גנורעפמע טימ רעביירש רעגנוי
 םלא ייז ןענעכייצאב ןוא היא ןגעק ןצעה טנגעג רעד
 ןשיליופ ןופ טולב םאד םדא ןגיוז סאוו ,םעקוואיפ"

 ."קלאפ

 וצ ךוזאב וצ ןעמוקעג טפא זיא שטיוועקנעיש
 שגעלפ בוטש ויא םיא ייב ןוא שטיוועיעשזדנעי .רד
 ־עגנוי עשידיא רעקסנאלפ טימ ןענעגעגאב ךיז רע
 םאנארטסא ןוא ראטקאד םעד ייב ןבאה םאוו ,טייל

 •םעיצקעל ןעמונעג

 םואעחמ רעקסנאלפ םענעפאשעג־יינ םעד ןיא
 ןוא שטיוועקנעיש קירנעה ןופ רעדליב ןאראפ ןענייז
 ןבאה ייז ןעוו ׳טייצ רעד ץפ שטיוועיעשזדנעי .רד
 ןאראפ ךדא ןענייז םע .קסנאלפ ןיא טכארבראפ
 ¬ייש א ןבאה סאוו ,ןטנעמוקאד ערעדנא ענעדישראפ
 םרעדנוזאב .טאטש רעד ןופ עטכישעג רעד וצ תוכ
 טלעטש סאוו ,קימארעצ ןופ עיצקעלאק יד זיא ךייר
 .קסנאלפ ץפ עירטסודניא עטםקיטכיוו יד ראפ ךיז טימ
 ,רופש םוש ןייק אטינ םואעחמ םעד ןיא רעבא זיא םע
 טיובעג ןבאה םאוו ,ןדיא יד ןגעוו גנוטיידנא םוש ןייק

 .טאטש עגיזאד יד
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 םיניינעה ןכות

 תידוהיה קסנולפ — ןושאר רעש םירשעה האמה תליחת דעו התישארמ

 רבלג .מ .1 ר״ד / היתונבו קסבולפי ידוהי תודלות 9 סבה הכרב / ןידג רודגיבא ׳ל לש ותיב 118

 ווירוגדב■ דוד / קסנולפב ירוענ 31 רגירק לארשי / תובורכז רורצ 132

 חמצ המלש / קסנולפב תודיסחה 42 / ד״נרת ץיקב ןימלעה תיבב הפוחו ערילוחה תפיגמ

 ינלופה דרמה ימימ ןיול יולה בקעי לש ויתוגורכז ךותמ ןוסלכימ לטומ 135

 1831—1830 תנשב 62 גרבנזור לאיחי / חקטוקאלוקחו יאנבה שריה השמ 137

 םיובנירג קחצי / יתודלי 86 לשבה הילא השמ / שרדמה־תיבל םירדוח ״הישות״ ירפס 141
 איבל המלש / םירוענו תודלי תובש 96 ץרג םהרבא / תונויצה לע םיר״ומדא םע תוחיש 143

 תירבעה תורפסב קסנולפ - ינש רעש

 161 חמצ המלש / םירופיס ינש 153 ןודרוג ביל ,דדו,די / הקזח דיב אלו

 158 ןמשירפ דוד / קינרפוקד חתגולפ־רב

 תירבעה..תונותעב קסנולפ — ישילש רעש

 1 תונורשכ־ךורב רוחב לעו תבכרב הדבאש הזוזמ לע 167 ״המכחהו! הרותה ישרוד תרבח״ תמקה לע

 169 ״המכתהו הרותה ישרוד תרבח״ לש רפסה־תיב תחיתפ

 םילוח תיב לע !"םידסח •תולימג" !ידוהי יטייח חצר

 171 ־ רנזופ ןמלז ׳ר תובשומב םידוהיה !ןימלע תיבו

 174 הרות תחמשב לביטשב הבירמ

 ;"םירדח״ב ןויקנ ;שא־יבכמ תדוגאל םיפרטצמ םידוהי

 שרדמה תיבל הניפ־ןבא !הבושתב הרזחש תרמומ

 175 ןהכ קחצי לש

 ברה •!הלספנ ותטיחשש טחוש !הטוש בלכ ךושנב השעמ

 176 טחושל עלובי לבל גאד

 — שפנל ןויצ !ןהכ קחצי לש שרדמה־תיב ךנחנ

 177 לכשא םהרבאל

 ברה תדות ;קסנולפל אב ןוסלכימ לאקזחי יבצ ברה

 !הפיגמה ימיב םיינעה ןעמל ובדנש בל־יבידנל אתמד

 ךילוהש לכונ ;שדוקה ץרא ןעמל תומורת ףוסיא

 178 הנמלא ללוש

 לש ותופיקת !רסיקה גחב םיינע תואמ ששל הדועס

 179 שדוקה־לולימל המרג ןשקע יאבג

 תובדנה תמישר ;קסנולפב םינושאר תונויצ ינצינ

 180 לארשי־ץראל

 םולש ירבד !ינשה ינויצה סרגנוקל קסנולפמ צ״וח תעצה

 181 (תינויצה תמארגורפב ארוטלוקה תלאשב) תמאו

 182 תונויצה לע ןוסלבימ ברה תעד

 183 הירפסו ״ןויצ ינב!״ תדוגא ודסונ ;ןהכ קחצי ׳ר לע דפסמ

 דגנ האחמ !םילוה רוקיבל םישנ תדוגא הדסונ

 '184 תינויצה ״היצקארפ״ה

 םייח יבצ ;םילשוריב רקבל אב ו״יה ץרג והילא ׳רה

 '185 (דפסה) חמצ

 דסונ !הכונח ףשנו םידוהיה תודלות לע תואצרה

 םיפסכ ףוסיאו תוינויצ תולועפ !קסנולפב "יחרזמה"

 186 י״א. ןעמל

 קסנולפב "יבכמ" דוסי לע !״רואה״ י״ע תירבעב הגצה

 187׳ . ״רואה״ תירבעה תיתורפסה הרבחה לעו

 תיב תתמש !קסנולסב־ךויצ ינב״ו ךויצ תונב״ הדוגאה■

 188 'אנזופ שיא ןמלז ׳ד !קסנולפב־בונל׳צ לבא !הבאושה

 191־ ־ ומיר־ןס תטלחה תא קסנולפ ידוהי ולביק ךיא

 ־אובל)ואגב ךורב ;־"יחרזמ יריעצ" לש תודוגאה ויחמ

 192 (קסנולפל ץיטשנרוב לארשי ׳ר ברה



 קסבולפ רפס 686

 ריעב תובשנמ תושדח תוחור — יעיבר רעש

 197 ןופיסוי לאקזחי / קסנולפב הנושארה התיבשה

 198 " ״ הרייעב הינשה התיבשה

 200 וייטשלקניפ ריאמ / הנושארה םלועה תמחלמ ימיב

 216 בואט המלש / קסגולפב 1918—1914 תונש

 218 ץיבוקבל־ומכוה .ש / תירבעה הפשל קכנולפ התשע המ

 220 (ןילק)יריאמ לאומש / םלוע תומחלמ יתש ויב קסנולפ■

 יננחלא הבוט / תורחא םירעמ ונריע התנתשנ המב

 226 (רצינש)

 227 ביצי ירמ / י״אל הילעה ינפל ץ׳צובומב

 228 רודגיו־ץינילק הבוט / ונריעב תירבעה■ הפשה תישאר

 םש-ישנאו םימבח ידימלת — ישימח רעש

 231 איבל המלש / קסנולפמ קיזייא החמש ׳ר

 232 טלבנזור בייל הירא / קיזייא החמש ׳ר לש ותומדל

 233 ימחלה תיב לאקזחי / קיזייא החמש ׳ר לש ורכזל

 234 ואמלפ לארשי / ןיידה השמ־שריה ׳ר

 235 ביצי .י / ץרג רודגיבא ׳ר

 237 שילק קחצי לארשי / ףלח עשוהי ׳ר

 239 ואטלפ לארשי / (ףלח עשוהי לש) ותומדל

 / ד״יה ןייטשנרוב יולה לארשי ׳ר ברה יבא לש ותומדל

 241 ןייטשנרובו .א

 ישיש רעש

 255 (זיוהנייטש) ינבא םחנמ / םירדחו םידמלמ

 259 ץיבקשורג .ל .י / קסנולפ לש שרדמ יתב

 261 ימרתה בקעי ר״ד / ואטלפ ףסוי ׳ר

 ־ןמלגיפש תיבל) ןתיא רמת / קסנולפב השראו בוחר

 262 (ולדאי׳צריבז

 •265 רחש הקבר / אבא תיבב ץראה ןמ רוקיב

 268 ותיבו לגס עשטפאוו באז ׳ר

 271 ןופיסוי לאקזחי / קוריה קושה ןמ ״הבושתה לעב״

 272 ואטלפ לארשי / ץרג םהרבא ׳ר

 273 ואטלפ לארשי / רדורב והיתתמ

 274 ואטלפ לארשי / זיוהעיטש לאקזחי ׳ר

 275 הטרוק לאומש / הטרוק השמ ,יבא לש םישודקה־תומ

 275 הטרוק־בוקטהומ הזור לש הרפזל

 276 ימחלה תיב לחר / קעבד השמ יבס ;תיאבגה הגיפ יתבס

 277 ץרג םהרבא / ע״נ קיזייא הקשוש השאה

 243 ״לארשי םרכ״ ןייטשנרוב ברה לש ורפסמ םיקרפ

 ינגד םהרבא / ןרוקרקוצ יכדרס־עשוהי ׳ר ברה

 244 (ןרוקרקוצ)

 / (ץשריה והילא ׳ר ןזחה לש ותומדל) הניגנ לש החוכ

 247 רגצמ ת .א

 / (ןמכלב לאקזחי ׳ר לש ותומדל) תכל עינצמ ןדמל

 248 ןמכלב רזעילא

 249 ץראווש לראק ר״ד / וקדוב ףסוי רייצה

 250 סיקרנ .מ / ןורכזה תכורעת םע

 םיפונו תויומד

 / (ןמכלב דוד ׳ר לש ותומדל) ןויצ בהואו םכח דימלת

 278 החפשמה יגב

 בקעי / (הפשי יכדרמ לש ותומדל) קכנילפ דע קסניפמ

 278 (יקסניצופכ) ןפס

 281 ■ ןמכלב רזעילא / רוגד םידיסחה תיבמ תויומד

 283 עטנ בקעי / הטוש ילדנמ

 285 ואטלפ לארשי / תסנכה־תיב זורכ רתלא

 הרופצ / הרוצ תשבולו תטשופ קסנולפב קושה רכיכ

 286 םיובננט

 יגוחמש םייח / ונריעב ידוהי רענ לש ותומדל

 287 (יקסבונמלק)

 287 יקסבונמלק קיזייא קחצי / קסנולפב לארשי יגח

 290 ואטלפ לארשי :.ק .מ / קינטוה םהרבא לש ותומדל

 291 םרוי המלש / ל״ז בל קחצי

 292 דלפ הנר / ע״נ חרפ תימלוש לש התומדל םיווק

 293 ןענכ ביבח !םירבח / םחול ןכפחמ — דרבלג ןמלק

 תוגלפמו תועונת / יעיבש רעש

 297 ינקזח .ש / תיצולחו תינויצ חור

 298 רגצמ .מ / קסנולפב תדבועה י״א ןעמל הגילה

 302 יכדרמ .ח / קסנולפב ״ץולחה״ תורדתסה

 304 שימלח יכדרמ / רעונה תעונת םא — ״ריעצה רמושה״

 308 ץרה (טרוק)לארשי / קסנולפב ״הלעמב״ הרשכהה ץוביק

 311 ומצלוה הירא / טאטשיינב ״ץולחה״

 312 ןמשיט סחנפ / ירמושה ןקה תודלות

 313 רש המלש / המשגהה ןחבמב

 314 ץינילק הבוט / רעונל תיב — ןקה

 לארשי / 1935—1927 תונשב קסגולפב ינויצה רעונה

 315 ואטלפ

 318 בל השמ / הינשה םלועה תמחלמ ינפל ינויצה רעונה



 687 םיניינעה ןכות

 תוברתו ךוניח ,רוביצ תודסומ — ינימש רעש

 ףלח קחצי / ךוניחו תוברת תודסומ 325 ץורק הלה / ״םילוח רוקיב״ תדוגא 343

 שימלת מ / ״תוברת״ רפסה תיב 333 הטרוק לאומש / קסנולפב םייפסכ. תודסומ 344

 עטנ בקעי / תוברתהו ךוניחה תודסומב 335 רביירש־ץיב/יקטונ לחר / "בונל׳צ תיבגמ״ 346

 (ןרוקרקוצ) ינגד השמ / ״םידלי ךוניח״ 336 השמ / הנושארה םלועה תמחלמ ימיב ״יבכמ״ תדוגא

 ןיורק־ןהפ היח / יתמרדה גוחה 342 ץיבונמחנ 347

 ןוסלכימ רתסא / (םישנ תדוגא) ךייארעפ ןעיורפ״ה 342

 םימי ויה - יעישת רעש

 ואטלפ לארשי / ...םחכשא אל םלועל 354 ץיבונמחנ השמ / ל״ז עשטגי ,ר אבסו שדחה שרדמה תיב 372

 רלאיב ביל־הדוהי / (ריש) םיאבב 355 ןמפיש־ץירג היח / יתרייעב תבש ברע 373

 איבל המלש / קסגולפ ,יתודלי תרייעל 357 תיבל) גרבנזייא דבכוי / קסנולפ יתדלומ ריעמ הדירפ

 / הטמ לש קפבול&ל הלעמ לש קסנולפ ןיב הרות ןיד (ןהכ 374

 שילק קחצי לארשי 359 ןוסלכימ רתסא / תונורכז רורצ 375

 ןמטרג השמ / הסנרפו הליפת ,הרות 362 סקופ וימינב / ץ׳צוכוס הרייעה 376

 ימחלה תיב להר / לארשי־ץראל קסנולפ ןיב 363 ןמסורג ריאמ לאיחי / יאכז יתאצי 379

 הנוי .א / הדירפה 366 שעג היבוט / טאטשיונ ונריע 380

 ימהלה תיב לאקזחי / תובורכז 369 שעג היבוט / רוכזא 389

 (ןגוב) רבמוצ (הטוג) הבוט / חכשנ וניאש ברה רואה 370 ואטלפ לארשי / הרייעה ייתמ םינטק םיכפ 390

 ןמטרג השמ / תידיסח החפשמ ינבל תינוכית הלכשה 371

 — ירישע רעש תודועתו םיבתכמ ■

 ירויפיטבומ השמ רשה לא הכרב בתכמ 395 "לתוכה ןעמל" הדעוה לא רנזולק ףסוי ׳םורפ תאמ בתכמ

 ןוזרתסא י״י ברה לא סנייר י״י ,ר ברה תאמ בתכמ 397 קסנולפב 400

 ימחלהדויב לחר לא ןירג ןמחנ תאמ בתכמ 398 י״אב קיזייא החמש לא הפשי יכדרממ בתכמ 401

 " " " לא ףלח עשוהי תאמ בתכמ 399 ףלח עשוהי לא ןוירוג־וב דוד תאמ בתכמ 402

 ןוסלכימ יכדרמ לא םכילע םולש תאמ בתכמ 399

 - רשע־דחא רעש ...ללח ךיתומב לע

 ןמלוב קחצי םייח 405 (תיפידזמ) בואט יבצ 413

 ןמטוג יכדרמ 406 (קימהרפא) והכ םהרבא 414
 ץיבקשורג ןרהא 406 איבל לעבורי 414
 ונבוד םהרבא 408 איבל ללה 416
 ונבוד קחצי 408 יקסנזל הנשוש 418

 רגיצנד לארשי 409 הדוגישפ םייח 419

 ןמרסיז םהרבא 410 ןייטשניבור תהקי 420
 ינקזח יגח 411 ןמלגי&ש יול 421

 ףלח ןרהא השמ 412

 _ רשע־םינש רעש היתוביבסו ריעה ןברוחו האושה

 ינבוק אבא / (ריש) רוכזנ- 425 ןיורק היחו גילז / ...רבדה ליחתה ךכו 449
 / היתוביבסו קסגולפב לארשי תוליהק ודמשוה ךכ ץורק רב־בד / ובי׳זאמונב הדובעה הנחמ 458

 ׳ץינרב הגלוא 426 גרובטג הזור / ץפרשב םישנ לש היפכ תדובע 459
 יקסבובמלק הרשוי דוד / לוסיחה דעו המחלמה ץורפמ 432 ׳זאטכיל הנילאה / הביבסה ירכיא וגהנ דציכ 460
 ץיבוקפמל טדבב / םינמרגה ידיב השבכב ריעה 446 הדוגישפ קחצי / קסנולפ וטיגב 462



 קסנולפ רפס 688

 465 גרבמאטש בקעל / וטיגה ימיב תויפאמה

 468 רב הנריא ר״דו רב דותרא ׳םורפ / וטיגה אפור יתייה

 487 קיבטולב םהרבא / האושה ימיב (טאטשיינ)וטפאימ הבונ

 .,הפרא םירמ ,ינומדא היח / הטסאימ־הבונ תליהק לוסיח

 500 רבורוט היח ,רב הלב ,הפרא יבצ

 508 םולבלגניר ןויכראמ םיפד / קבוחימופ הנחמב

 510 ןומולס טרפלא / ץיבשוא דע קסנולפמ

 םישיא לעו וברחנש םיידוהי םיבושיי לע ירוטסיה ןולאש

 511 ופכנש םידוהי

 512 אנהס־ולדיש הנשוש / ןורחאה חולשמה

 עשידיי שאד — רשע-השולש דעש

 549 תמצ המלש / ךוב ןטימ

 549 טעטימאק ךוב רעד / ךוב ןראפ טראוו א

 551 ןאמ לדנעמ / המדקה

 םעד טגארט סאוו רעקכנאלפ רעד — ןוירוג־ןב דוד

 553 י זרא הדוהי / הדות־רתכ ןוא תוכלמ־רתכ

 558 םיובנירג קחצי / עקטאקאלאק

 561 ןמש .נ / ןאזלכימ לאקזחי יבצ ברה

 570 ןאמ לדנעמ / קסנאלפ ןופ תונורכז עגיימ

 591 (קינטאלב) ןופיסוי לאקזחי / קסנאלפ יקרפ

 597 ואטאלפ לארשי / ןסעגראפ טשיג לאמנייק וייא לעוו ךיא

 598 אצינשואז בקעי / תונורכז

 601 אטונ ךלמ / טאטשמייה ןיימ

 604 אטונ־קאשזעשז עשטבאד /. םייה ענעדנווושראפ יד

 609 אנידיל ףסוי בקעי / תונורכז־טנגוי

 / המחלמ־טלעוו רעטשרע רעד ךאנ קפנאלפ ןיא טנגוי יד

 617 רעקצעמ עלעדא

 619 דנאפלעג םוחנ / קסנאלפ ןיא ןראי עניימ

 622 רעקינרעשט ,א / קסנאלפ ןיא טפאשרעטעברא עשידיי יד

 629 לאגיס .י / קסנאלפ ןיא ״ראי עטפניפ" םאד

 633 בואט בקעי־לאומש / ״םייח רעטעברא״ רעד

 635 ןהכ ןושרג השמ / קסנאלפ ןופ בר רעד ,עדייז ןיימ

 637 טראבלעג ןועמש / טאטש ןיימ

 513 (ז) טניו׳גה לא ״טארנדוי״ה תאמ םיבתכמ ינש

 514 קיגזובשפ ןרהא השמ / ץיבשוא הנחמב ידוהי דרמ

 518 יקסגישאטפ ןאי / קבאמב םידוהיה

 ץוביק לא טאטשיינ וטיגמ יכרד) הלפאה ןמ תונורכז

 520 גרבנזור יבצ / ץראב

 524 עטנ בקעי / האושה ינפל תונורחאה םינשה

 526 עטנ בקעי / קוטסילאיבל החירבה

 527 עטנ בקעי / האושה רחאל קפנולפ יטילפ

 528 דחש ריאמ / קסנולפב דחא םוי

 532 שימלח יכדרמ / (םידוהי ילב קפנולפ) תולבא םיכרדב

 םוקמו א רעשיגארט ריא ןוא קסנאלפ

 / קסנאלפ ייב .עלעטעטש עניילק סאד — ןישטאכאמ

 639 סקופ ןימינב

 641 ןייטשפראש םהרבא / ץיווארבישפ

 644 טראגמיוב .א / רעציווארבישפ א ןופ תונורכז

 646 בואט בקעי לאומש / רעטוג־טשינ רעד ןוא םענורב רעד

 / רעלטסניק רעשידיי רעפיורג רעד — אקדוב ףסוי

 648 לעדנאס ףסוי

 651 ןאמ לדנעמ / לסעג ןשידיי ןופ רעלאמ רעד

 655 ןייטשנעקנארפ לבייל / (דיל) טעאפ רעד טשינ ןעוו

 656 (זיוהנייטש)ינבא םחנמ / םאבייה יד הרש

 657 שטיוואנמחנ השמ / רעשדלעפ השמ

 ןיא ןייאראפ־טיילסדנאל ןוא טאטשמייה רעקסנאלפ ןגעוו

 659 קינטאבאר בקעי / עניטנעגרא

 ןוא קסנאלפ ןופ ןייאדאפ טיילפדנאל ןופ עטכישעג

 662 קינטאבאר בקעי / עניטנעגרא ןיא טנגעגמוא

 רעטעטשיינ ןוא רעקסנאלפ יד ןופ עטכישעג לטעלב א

 667 ןייטשנעראב ירעה / אגאקיש ןיא

 :ענעבילבעגנבעל יד ןופ תודע ת'ייבג

 670 רעקינרעשט עשטיא

 672 דראבלעג־ןאמייש הרש

 674 קינשזאוועשפ שרעה

 676 גרעבמאטש בקעי

 678 קינטאלב .א

 ־ןב דוד.ןופ טאטש־טרובעג — קסנאלפ ןיא ךוזאב ןיימ

 680 ןאמרעדיינש .ל .ש / ןוירוג

 תועט ינוקית
 • ןנקתל שקבתמ ארוקהש תויועט ולא־יא הספדהה תעשב ולפנ ונרעצל

 ׳טע הרוש םוקמב אורקל ךירצ

 136 הנומתל תבותכב אשידק חרבח םילוח רוקיב תדוגא

 220 תרתוכב (ןיילק) יריאמ לאומש (ןילק)יריאמ לאומש

 ׳א רוט לע" :םילמה תא קוחמל שי
 365 6—5 ׳רוש ."לרב תיב הנבנ וז הקלח

 373 תרתוכב ןמפוש ץירג הוח ןמפיש־ץירג היח

 544 הנומתל תבותכב ירוחש לאינד ירוחצ לאינד



 ...הרכזא הלא
 הביבסהו קסנולפ ידוהי תמישר

 האושב ופסנש
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 םידלי 4־ו ה!מלא ץיבומרבא

 לאיחי ץיבומרבא
 םירמ ץיבומרבא
 לאימחרי ןמלדא
 לדניש ןמלדא

 לאקזחי ןמלדא
 הלעבו ה׳צרימ רלדא

 לדנמ קינדורגוא
 השיד קינדורגוא
 םידלי 2 קינדורגוא

 חשמ קינדורגוא
 היבוט קינדורגוא

 האל הקבר קינדורגוא
 חשמ קינדורגוא
 ןמלק קינדורנוא
 השד קינדורגוא
 לטינ קינדורגוא
 המוח קינדורגוא
 לחר קינדורגוא
 דוד קינדורגוא

 התחפשמו רתסא רבשלוא
 ותחפשמו םהרבא ךירטסוא

 שרה םהרבא דירטסוא
 ותחפשמו קחצי דירטסוא
 התחפשמו הקבר דייטסוא
 התחפשמו הרש ךירטסוא

 הנח םיהנפוא
 ותחפשמו הלגיא
 החפשמ קינלגיא
 םינב 3 קינלגיא

 תונב 2 קינלגיא

 םידלי 3־ו הלעכו הליב היח קינלגיא

 הלעכו לדניש קינלגיא
 םהרבא לידיא

 לחר לידיא
 רתסא לידיא
 הנריצ לידיא

 ותשאו דינה ץילדא

 השמ גרבנזיא
 לחר גרבנזיא

 םידלי גרבנזיא
 השנמ גרבנזיא
 הלס גרבנזיא

 תימלוש גרבנזיא
 הסדה גרבנזיא
 קחצי גרבנזיא
 הבינ גרבנזיא
 הנח גרבנזיא
 לחר גרבנזיא
 השמ גרבנזיא

 לישרה גרבנזיא
 לארשי גרבנזיא

 ותחפשמו לואש גרבנזיא
 בקעי השמ גרכנליא

 לטיג גרבנליא
 האל גרבנליא
 קנויל גרכנליא

 םידלי 3 גרבנליא

 לשריה שזרטנוניא
 הכינ שזרטנוניא
 *ףסוי שזרטנונא

 עניירק שזרטנוניא
 קחצי והילא שזרטנוניא

 ןנח שזרטנוניא
 לעסיז שזרטנוניא
 קחצי שזרטנוניא
 קחצי שזרטנוניא
 השמ שזרטנוניא

 לאומש שזרטנוניא
 ימענ שזרטנוניא
 והילא שזרטנוניא
 הליכ שזרטנוניא

 ותחפשמו ןנח שזרטנוניא
 חאל טרבלא

 היתב טרכלא
 הנינפ טרבלא



 לדנה טרבלא 3 םימלא
 יאמש טרבלא םייח ןרפלא
 לרפ טרבלא הדניה ןרפלא

 השמ טרבלא ותחפשמו טרבמא
 ימענ טרבלא ותשאו ליולו ץיולזנא

 םהידלי טרבלא בקעי לפא
 ליולו ןמטלא לעטיג לפא
 לחר ןמטלא ן בקעי לפא

 והילא דוד ןמטלא לאקזחי לפא
 האל-הנה ןמטלא |

 ב
 םייח םואב הכרב ןמלוב
 הקבר לחר םואב הניפ ןמלוב
 השנמ םואב דוד ןמלוב

 חזיור םואב ן יכדרמ קלוב
 יכדרמ םואב הקלא קלוב

 השב םואב ליולו טרגמוב
 הל׳הזור וטנוב הזרר טרנמוב

 המלש וטגוב יכדרמ טרגמוב
 הלומ וטגוב לביל טרגמוב
 תבו ןב וטגוב המיס טרגמוב
 רזעילא ומגוב החינ טרגמוב

 לידנמ טרגמיוב ותחפשמו םייח ןטרגמוב
 הקלא טרגמיוב לארשי הקדוב
 םידלי 4 טרגמיוב הינרפ הקדוב
 ותחפשמו רודגיבא טרגמיוב הישוז הקדוב
 םייח לצרוומיוב י הליוט הקדוב
 האל לצרוומיוב זףסוי הקדוב

 קחצי לצרוומיוב \ ותחפשמו ץיבוכורוב
 השמ לצרוומיוב ותחפשמו ץיבוכורוב

 הקדצ לצרוומיוב ׳הפשמו ברה ןייטשנרוב
 הוח לצרוומיוב רתסא ןיטשנרוב
 ותחפשמו יקסבוקמיוב ןושרג ןיטשנרוב
 חנ ןמלוב לארשי ןימשנרוב
 םהידליו הדור ןמלוב ! סחנפ ןיטשנרוב
 חנ ןמלוב ! לחר ןיטשנרוב
 י הדור ןמלוב ן סדה ןימשנרזב
 הקבר ןמלוב השב ןיטשנרוב

 לאירזע ןמלוב ןימינב ןיטשנרוב
 ריאמ ןמלוב ןימינב ןיטשנרוב
 םירמ רתסא ןמלוב היח ןיטשנרוב
 בקעי יבצ ןמלוב לואש ץטשנרוב
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 םהרבא ןיטשנרוכ בקעי קינמולכ
 ותחפשמו שיויפ ןיטשנרוב !דאל קינמולכ

 ותחפשמו לאומש ןיטשנרוכ המולב .דזור קינמולכ
 לישרה ןיטשנרוב הקבר קינמולכ
 יצ׳האל ןיטשרוב בקעי קינמולכ
 (לעכ)ןיטשרוב לטימ קינמולכ

 ותחפשמו ןמלז ןיטשרוב ריאמ ןתנ קינמולכ
 לידנמ וקסיוזנזכ האל הפיצ קינמולכ

 הינמ וקפיוזנזכ ףונה קינמולכ
 הנח זקסיוזנזב שוביל קינמולכ

 הכומ לגיכ .דמולכ הזור קינמולכ
 ותחפשמו לגיכ ריאמ םולכ
 גילז רעואליב השא םולכ
 הספ רעואליב לימומ םולב

 לאומש ץיכוליב תב םולב
 הצנה ץיכוליכ ותחפשמו ךלמ םולכ

 ותחפשמו הקניכ לשריה םולכ
 רזיל רקניב הכומ הנח םולכ

 החפשמ יקסניכטולכ הוח םולב
 םידלי 4 יקסניכמולכ האל םולכ

 יכצ קחצי קינמולכ יכדרמ םולכ
 םהידליו לטינ קינמולכ יכדרמ םולכ

 ?!םוי,קינמולכ הוח םולב
 הפסוי קינמולכ החפשמ םולב
 בקעי קינמולכ ליפפש םולכ

 קחצי קינמולכ לאכימ ןיטשנמולב
 שריה קינמולכ. היח ןיטשנמולכ

 הליכ קינמולכ השוד ןימשנמולב
 הרובד קינמולכ לזיר ןימשנמולכ
 השמ קינמולכ ןמלז ןיטשנמולכ
 םידלי 5ד השא קינמולכ יכצ ןיטשמולב

 הדוהי קינמולכ הכומ הרש ןיטשמולכ
 ימענ קינמולכ | ןןסוי ןימשמולכ

 הרש קינמולכ והילא ןיטשמולכ
 רתסא קינמולכ השא ןיטשמולב
 הכומ קינמולכ ףסוי ןיטשמולב
 המויא קינמולכ הנח ןיטשמולב

 הספ קינמולכ ותחפשמו ןמכילכ
 סחנפ קינמולכ יכצ והילא ןמכלכ

 השא קינמולכ הוח ןמכלכ
 בקעי קינמולכ הדוהי ןמכלכ
 ןורהא השמ קינמולכ קחצי ןמכלכ
 השמ קינמולכ הוח ןמכלכ

 הרש קינמולכ םידלי 3 ןמכלכ
 םהרבא קינמולכ ׳פשמו דמלא דוד ןמכלכ

 סחנפ קינמולכ הרש ןמכלכ
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 סחנפ סלכ לאכימ ןיזגרב
 הרש םלכ םהרכא ןיזגרב
 םידלי 5 םלב לטימ רדורכ

 ףרודסלגנב והיתתמ רדורב
 השא זןרודסלגנכ הינוס רדורכ
 תבו םידלי 2 שןרודפלגנב םידלי 2 רדורכ

 ףרודסלגנב גילז םייח• ןמרורב
 עשטכול !ןרודסלגנכ םירמ ןמרורכ
 דבכוי זןרודפלגנכ הנח ןמרורב

 לאומש ףרודסלגנכ בד יכדרמ ןמרורכ
 םייח זןרודסלגנכ האל ןמרורב
 ןושמש ףרודסלגנב שריה ןמרורב
 הניגר ףרודסלגנכ רתסא ןמרורכ

 זףסוי ןמרקכ הלו לירב
 םירמ ןמרקכ הינדפ לירכ
 הכרכ ןמרקב תונב 2 לירב
 החמש לאומש ןמרקב םייח ןרפ
 השמ ןמרקכ לחר ןרכ

 רזעילא ץיכרכ היכוט ןרכ
 הבוט ץיכרכ האל טנרב

 הטיא ץיברב הרופצ טנרכ
 הדירפ ץיכרכ הנח טנרכ

 האל ץיכרב המיס טנרכ
 ןמלז ץיכרכ המורפ טנרב

 לכיל ץיכרכ ביל הירא טנרב
 תונב 3־ו השא ץיכרכ רלסרכ

 החפשמ ןיזגרכ םידליהו הניפ ר למרכ
 םידלי 3 ןיזגרכ לשרה ץיבוקרב

 הקשרה ןיזגרכ יףלוו ץיבוקרב
 הנח ןיזגרכ סחנפ ץיבוקרכ

 הרש ןיזגרב

 ג
 ,פשמו קחצי קדג המלש דירפטוג
 רמתשה תמחלמב לפנ םהרבא ןמטוג בקעי דירפטוג

 הלכ ןמטוג לטימ דירפטוג
 הבוט הנח ןמטוג • קחצי דירכדלוג

 ותשאו ןמטוג הרוכד ךורבדלוג
 םידלי 2 ןמטוג הניפ ךורכדלוג
 ותשאו ןמטוג הרש ךורבדלוג

 שריה ןמטוג לאומש ךורבדלוג
 ותשאו םנמ ןמטוג היספ דורכדלוג

 סנמ דירפטוג ותשאו היניפ הדלוג
 האל דירפטוג המלש רסודלוג
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 הנירכ רסודלוג
 השאו שיא רסודלוג

 םידלי 2 רסודלוג
 איציא ןמד׳לוג

 הבוט ןמדלוג
 םידלי ןמדלוג

 ןימינב רדפדלוג
 חלופ רדפדלוג

 ותשאו ?ןמוי רדפדלוג
 דלי רדפדלוג

 לאקזחי קלשדלוג
 היעשי קלשדלוג

 לואש במולוג
 האל לחר במולוג

 סנוי במולוג
 דבכוי במולוג

 עשטנרב במולוג
 םהרבא במולוג
 רזעילא במולוג
 הדירפ במולוג
 לאומש במולוג

 םידליהו ה,רבר במולוג
 קיזיא במולוג
 הדניה במולוג
 ,פשמו וקסנוג
 לדירפ הקטנוג
 'םשמו רושנוג

 ןימינב לאומש הרוג
 הבול הרוג
 דוד דרובלג

 השמ דרבלג
 הנח דרבלג
 רזיל דרבלג

 רתסא דרבלג
 דוד דרבלג

 היח דרבלג
 לאירתכ דרבלג

 ריאמ השמ דרבלג
 הגיפ דרבלג

 לאירתכ דרבלג
 הדלוג הדניה דרבלג

 לדוי דר&לג
 הינמ סובולג

 לדנמ סובולג
 ,לנטרמ סובולג

 בקעי ןיטשרטלג

 הנח ןיטשרטלג
 לריצ ןיטשרטלג

 לחר ןיטשרטלג
 םהרבא ןמסקילג

 ךלמילא ץסקילג
 םירמ ןוסקילג

 דוד רטנרלג
 םירמ רטנרלג

 המורפ רטנרלג
 המולב רטנרלג

 קחצי רטנרלג
 בקעי רטנרלג
 ןרהא ןמברג

 ותשאו בקעי ןמברג
 עשוהי םייח ןמברג

 האל ןמברג
 לאוי ןיצרברג

 הדלוג ןיצרברג
 ותשאו ןמסורג

 דוד ןמסורג
 לשיפ ןמסורג

 לפוי ןמסורג
 אק׳זור ןמסורג
 א׳צוג ןמסורג

 לאכימ ןמסורג
 השא ןמסורג

 םדילי 2 ןמסורג
 השמ ןמסורג

 הליהת ןמסורג
 דוד ןמסורג

 בקעי ןמסורג
 ׳םשמו לסוי ןמסורג
 ןושרג יקסנילזר׳ג
 הביל יקסנילזר׳ג

 האל ןמטרג
 הקנא ןמטרג

 החפשמ ןמטרג
 ותחפשמו לאומש ןמטרג

 ותחפשמו יבצ ןממרג
 הקנורב ןמטרג
 לאירזע ןמטרג
 הסורק רטנרג
 והיעשי ןידג

 הנח ןידג
 לאפר ןידג
 הנח ןידג
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 הגיפ ןידג לדיירק םיוכנידג
 האל ןירמ היצול םיובנירג

 ןמחנ ןידג םייח םיובנירג
 לאכימ ןירג הטני הניש םיובנירג

 הנשוש ןירג הנינפ םיובנירג
 דוד ןירג הליב םיובנירג
 םהרבא ןידג הדלוג םיובנירג

 הליב ץרג לדירס םיובנירג
 הגיפ ןירג הניפ םיוגנירנ
 לטיג ץרג לחר םיובנירג

 דוד ןידג ןורהא םיובנירנ
 הטיא ץרג הדיא גרבנירג
 הגיפ ןידג הליב גרבנירג
 ,פשמו ךלמילא ןידג הינרפ גרבנירג

 ,פשמו דוד ןידג הרש ץירג

 םהרבא םיובנירג .בקעי ץייג
 לחר םיובנידג לדנימ ץירג

 ןימינב םיובנירג ותחפשמו קירג
 הינג םיוכנירג

 ד
 השמ ךאר ׳פשמו ףד
 הרש ךאד לקוי ןמלד
 לביל ךאד האל ןמלד

 הרש ךאד ,פשמו ןמלד
 הניד ךאד םהרבא יקסניבמד

 לזיד ךאד לריצ יקסניבמך
 רורחשה תמחלמב לסב הנבוד הנח יקסניכמד

 ותחפשמו עשוהי הרבוד לחר הנח יקסניכמד
 לחר הרבוד ןתנ רגיצנד

 ותחפשמו ישזוד רתסא רגיצנד
 רזיל קכמוד רעטלא רגיצנד
 השא קבמוד השמ רגיצנד

 ןושרג רבורבמוד הלעכו הבויל רגיצנד
 ותחפשמו ץיזדזד הינה רגיצנד

 ןתנ םהרבא יקסכוקיזד ׳פשמו םירפא רגיצנד
 הגיפ רתסא יקסבוקיזד ׳פשמו לדנמ שריה רגיצנד
 ריאמ סובייד ׳פשמו ביל לאומש רגיצנד

 . הקבר סובייד הרופצ םובמרד
 ריאמ קחצי טנקסיד לקיר סוכמרד

 הבינ טנקסיד האל הנח םובמרד
 םהרבא טנקסיד לחר סוכמרד

 המולב טנקסיד ליולו סובמרד
 .דוד..טנקיד יבצ רלסקרד
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 """■"י השמ רלסן?רד
 םירמ רלסקרד

 הרש רלסקרד עשטיא רלפקרד
 לואש רלסקרד רתסא רלסקרד

 המלש רלסקרד ריאמ ןתנ רלסקרד
 חגיפ רלסקרד

 ה

 לחר רלסקרד

 והיעשי קירדה דוד לדנה
 יבצ קינטוה םידליהו רתסא לדנה

 הקבר קינטוה ?!םרי לדנה
 לאירתכ ןמכוה ׳ םידליהו הבוט לדנה

 השא ןמכוה ! םידליהו לחר לדנה
 לרב ןמפוה לאומש לדנה

 הגיפ ןמגינוה םידליהו לדניש לדנה
 השמ ןמגינוה והילא םייח לישנה

 קחצי ץיברוה ! | רתסא לישנה
 הניולמ ץיברוה דוד לישגה

 והילא ץיברוה | הקבר רתסא גרבצרה
 דוד ץיברוה ביל גרבצרה

 םידלי 3 ץיברוה םהרבא גרבצרה
 הרש גרובמה אבא ןמצרה

 הלוט גרובמה האל הקבר ןמצרה
 הניגר גרובמה היח ןמצרה

 לאומש םיו

 ו
 תבו םינב 2 השא ןמלוו ן

 לאומש ןמלוו רתסא םיו
 הרש הגיפ ךירלוו הליב םיו

 ןרהא דירלוו עלעגייפ םיו
 ותחפשמו בקעי םייח ךיירלוו ןימינב םיו

 הדלוג ףיירלוו קחצי םיו
 הרש ויירלוו תידוהי םיו

 רתסא דיירלוו הרפש םיו
 התחפשמו המולב ןיו לדוג םיו

 ותשאו קחצי ןיו םהרבא םיו
 םידלי 3 ןיו ! היתב םיו

 םהרבא םיו ליציג םיו
 דוד םיו | הליב םיו

 יכדרמ םיו ן תונב 2 םיו
 ףסוי ןתנ םיו והיעשי דרבסיו

 הוח םיו רתסא דרבפיו
 .חנ םיו . ״ קחצי דרבסיו



 םהרבא דרבסיו ליולו גוצרסו
 לחר דרבסיו ןמלז גוצרסו

 הכ׳זריו דוד םרו
 הנינפ הכ׳זריו הוח םרו
 לאקזחי קינריו לרב םרו

 הליב קינריו רתסא םרו
 ותחפשמו קינריו לדנמ םרו

 השמ וקסולו הנמלא יקסבשרו
 הנה וקסולו תונב 3 יקסבשרו

 יאתבש וקסילו ריאמ בקעי רבשרו
 הלשריה וקסולו הצלוט רבשרו

 ותחפשמו לירב שרגנסו לירפ רגשרו
 ותחפשמו םייח גוצרסו הינח רפשרו
 ותשאו לאבימ השמ גוצרסו הנח רכשרו

 קחצי גוצרסו כ,רעי רכשרו
 לחר גוצרסו לחר רפשרו

 •ץרפ ןמרפליז

 ז
 השטנענג הב,ז

 לאימחרי הב׳ז הקפד ןמרבליז
 הנס הב׳ז הטי ןמרבליז
 שוכיל הב׳ז היח ןמרבליז

 לאיחי הכ׳ז לזיר ןמרבליז
 םהרבא ולד׳צריכז םירמ ןמרבליז

 והילא ולד׳צריבז ותחפשמו לשריה טנקרבליז
 ריאמ ולד׳צריבז דבבוי טנקרבליז

 ותחפשמו חסוי ולד׳צריכז לדנמ טנקרבליז
 והילא ולד׳צריבז לחר טנקרבליז

 בקעי הבוריבז םידלי טנקרפליז
 ןמלק הבוריוז הלעבו ■ חצלב ןייטשרבליז

 הילדג הבוריוז הלעבו הקבד ןייטשרבליז
 שיביפ הבוריוז ןתנ יקסבוקיז

 הילדג הבוריוז םהידליו הגיפ יקספו,ריז
 לדניש הבוריוז הניד יקסבוקיז

 לאומש הכוריוז בקעי הזל׳ז
 םהרבא הכוריוז הנח הרש הזל׳ז

 לאקזחי הבוריוז היספ הזל׳ז
 הקבר הבוריוז הליב הזל׳ז
 ריאמ לאיחי ־גרכרבליז ,רהצי הזל׳ז

 חרש היח גרברכליז הזור הרש הזל׳ז
 י םייח גרברבליז בקעי הזל׳ז

 הרש גרברבליז 'ותחפשמו וזל׳ז
 ׳ ותחפשמו גרכרבליז ותחפשמו ץיבוקילז

 יול ןמרבליז םייח ןמלמז
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 הקבר ןמלמז ןמלז בור׳ז
 הנח ןמלמז לדניש בור׳ז

 םהרבא בור ׳ז

 ח !י

 השמ בור׳ז
 הקלא בור׳ז

 ןועמש יכדרמ ןמוח יבצ ןמוח
 האל ןמוח השמ ןמוח
 םחנמ ןמוח יבצ ןמוח
 הנח ןמוח הנח ןמוח

 השמ ןמוח עשוהי ןמוח
 הרש ןמוח הבוט ןמוח

 חרפש ןמוח ותחפשמו ליטומ ףלח
 דונח ןמוח לרפ ףלח

 הנח ןמוח קחצי ףלח
 קחצי ןמוח המלש בקעי ץיבוכנח

 הבהז ןמוח החפשמ ץיבופנח
 לביל ץיבובנח

 ןג

 רתסא ןמוח
 חיבצ ןמוח

 ןנחלא בואמ הליב לגילפנביוט
 השזור בואמ ךורב קרופוט

 ךלמילא בואמ הרובד קרופוט
 בקעי בואט רתסא קרופוט

 ריאמ לאיחי גואט לואש םיוכלטיט
 האל בואט הביל םיובלטימ

 לאקזחי שריה בואט םידלי 2 םיובלטיט
 הדניה בואט אבא קיט

 לאוי בואמ רתסא קיט
 ה׳ציא בואט ותחפשמו היבוט קיט

 ה׳צחנ בואט ה׳ציא שיט
 ריאמ גיל בואמ לדניש שיט
 עשוהי ץרפ בואט ה׳צלב שיט
 האל הטי בואט דוד ןמשיט

 ותחפשמו םהרבא בואט םירמ ןמשיט
 ךלמילא סילדט קליח ןמשיט
 לאכימ םילדט ליולו ןמשיט
 ותשאו ץרפ ביוט הלקט ןמשיט
 ןימינב לגילפנביוט םידלי 2 ןמשיט

 לטינ לגילפנביוט ביל ןמשיט
 יחנה לגילפנביוט דבכוי ןמשיט
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 לחר ןמשיט
 והיעשי ןמשיט

 לחר ןמשיט
 השמ ןמשיט

 םירמ הדניה ןמשיט
 דוד ןמשיט

 םירמ ןמשיט
 ןמלז ןמשיט
 הגיפ ןמשיט

 המולב ןמשיט
 לאוי ןמשיט
 הרש ןמשיט

 דבכוי ןמשיט
 יברדמ ןמשיט
 לדניש ןמשיט
 והילדג ןמשיט
 הרובד ןמשיט
 הגיפ ןמשיט
 הסדה ןמשיט

 ומשאו השמ ןמשיט
 ןמלז ןמשיט
 דוד ןמשיט

 טמירפ ןמשיט
 לאוי ןמשיט

 השמ ןמשיט
 ותחפשמו ןמרט
 הליכ בוקלושט
 םירמ בוקלושט
 הנח בוקלושט

 בוט־םוי בוקלושט
 ותחפשמו םדא וקמשט

 םידלי 3 וקמשט

 לדפ רקינרשט
 יול רקינרשט

 םהידליו הנח רקינרשט
 לאומש רקינרשט
 הקבר רקינרשט
 הכלמ רקינרשט
 הבוט רקינרשט
 הזיור רקינרשט

 האל לחר רקינרשט
 היח רקינרשט

 ןבואר רקינרשט
 הכלמ רקינרשט
 הבוט רקינרשט
 הזור רקינרשט

 האל לחר רקינרשט
 היח דןיינרשט

> 

 הקנולכי ביל השמ ץיולרזי
 השא הקנולבי הטני רתסא ןבלי

 םרידלי 4 הקנולבי האל ץיבוני
 ותחפשמו לשיפ הרוגי השמ ץיבוני

 התחפשמו הרובד ,רינלגי לאימחרי ץיבוני
 לחר רגי החונמ ץיבוני

 הדוהי רגי השמ רבוני
 הרש רגי הידיל רבוני

 הנרצ רגי הנילא רבוני
 םהרבא רגי הטי רבוני

 הליב רגי ותחפשמו סטני
 ותחפשמו יקסניבזוי עשוהי ץיכובוקעי
 הידלי תרשעו הנמלא לדוי הדלוג ץיכובוקעי
 היעשי ןתנ ץיולרזי הינרפ ץיבובוקעי

 הדור ןייולרזי דבכוי ץיבוקצי
 ריאמ לאיחי ץיולרזי יכדרמ ץיכוקצי

 הקטיא ץיולרזי םהרבא ץיכוקצי
 תונב 2 ןייולרזי רתסא ץיבוקצי
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 והילא ץיבובוקי
 הטי ץיבובוקי
 הוח ץיבובוקי

 הבלמ ץיבובוקי
 ןימינב ץיבובוקי

 ןנחוי ץיבובוקי
 רתסא ץיבובוקי

 היבוט ןהב
 ס!םוי ןהב

 האל ןהב
 השמ קחצי ןהב

 לדניש ןהב
 הדוהי ןהב

 לשריה ןהב
 םידלי 2־ו השא ןהכ

 הליט הדניה ןהכ
 לקיר ןהב

 ריאמ קחצי ןהב
 עבש־תב ןהכ

 סחנפ ןהב
 הניד ןהב

 םידליו השמ ןהב
 ןורהא ןהב

 לזיד ןהב
 תידוהי ןהב

 לישריה ןהכ
 היבצ ןהב
 השמ ןהב

 רתסא ןהכ
 לאומש ןהב

 הילפ ןהב
 השמ ןהב

 היתב ןהב
 שריה קיזייא ןהב

 היבוט ןהב
 לשריה ןהב

 לחר ןהב
 הכלמ ןהב

 השמ ןהב
 ה׳צנח ןהב

 תידוהי ןהב
 _הקומ ןהב

 הפיצ ץיבובוקי
 הרובד ץיבובוקי
 דבכוי ץיבובוקי

 לאיחי טבילרי
 הקבר טכילרי
 םידלי 2 טבילרי

 כ
 הקסוי ןהב

 םידלי 6־ו ה שא ןהב

 ותחפשמו רפיא ןהב
 םידלי 8 ןהב

 ותחפשמו שיביל ןהב
 ותחפשמו םהרבא ןהב

 חנה ותשאו ןהב
 הידליו ה׳זדנימ ןהב

 הדוהי אנהכ
 לחר הדירפ אנהב

 הבוט .אנהב
 רדנס אנהב

 הימחנ אנהב
 ה׳צדא אנהב

 הרש הנהב
 הליצ אנהב

 רכששי אנהב
 הרפש אנהב

 יבצ אנהב
 קחצי אנהב

 החלב אנהב
 לאומש אנהב

 הסדה אנהב
 רנבא אנהב

 ןימינב אנהכ
 הקבר אנהב

 דיאמ אנהב
 םהרבא אנהכ

 לדנימ אנהב
 םולש אנהב

 לטיג-דור אנהב
 םולש אנהכ

 לדנימ אנהכ
 םידלי 2 אנהב

 םירמ ומוב
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 ■ןונח ןמדכ
 ןושמש יכדרמ ןמוכ
 י׳צהאל םירמ ןמוכ

 הנח ןמוכ
 לקיר ןמוכ

 ותשאו ר״ד ץיבונב
 ריאמ ץכ

 ל
 רשא בל
 הנח בל
 סירמ בל

 לאומש בל
 םייח בל

 דליו הרש בל
 ותחפשמו לשרה הנידל

 החפשמ הנידל
 תונב 3 הנידל

 ותחפשמו ןובול
 ותשאו ביל םייח ׳ץיבול

 רתסא גרבנטול
 השמ גרבנטול

 םהרבא יול
 הקבר יול
 תונב 3 יול

 םירפא יול
 םידליהו הטיא יול

 הילדג ןיול
 לטיוצ ןיול

 םידליה — ןיול
 עשוהי ןיול
 החמש ןיול
 המלש ןיול
 לאומש ןיול
 הקטא ןיול

 היח ןיול
 הגיפ ןיול

 לאומש ןיול
 לחר ןיול
 הרש ןיול

 םהרבא ןיול
 האל ןיול

 הקטא ןיול
 _ הגיפ ןיול

 הקטיא ץכ
 ה׳צבוט ץכ
 •ןונה למרכ

 תבו השא למרכ
 הרש היח למרכ

 הפי׳צ למרכ
 הלעבו הטי למרכ

 הקבר הרבוד ןיול
 ותחפשמו בקעי ןיול

 ותחפשמו יקסמול
 האל ץיקול

 הקבר ץיקול
 ןורהא השמ ץקול

 האל ץקול
 הדירפ ץקול
 םידלי 2 ץקול

 שריה ץקול
 המיס ץקול

 השמ יקסנזל
 לחר יקסנזל
 הינג יקסנזל

 הינורב יקסנזל
 יבצ יקסנזל

 הליב הדניה יקסגזל
 ןמלק יקסנזל

 והיעשי יקסנזל
 השמ יקסנזל

 ןועמש יקסנזל
 לדנימ יקסנזל
 עשוהי יקסנזל
 לטיג יקפנזל
 הנירב יקסנזל
 הילא יקסנזל

 םידלי 2־ו השא יקסנזל

 תונב 3ד םינב 3 החפשמ ןוסביל

 יבצ הנידיל
 הבלמ הנידיל

 רזעילא הנידיל
 ןמחנ הנידיל
 הרש הנידיל
 הלצ הנידיל
 להר הנידיל



 הליז הנידיל
 הרש הנידיל

 התחפשמו האל הנידיל
 התחפשמו למיג הנידיל

 דוד הנידיל
 קחצי הנידיל
 השמ הנידיל

 הדניה הרש הנידיל
 הדלוג הרש יקצניבויל

 ה׳צנח יקצניבויל
 לחר הקבר יקצניכויל

 הל׳המיס יקצניבויל
 הנח יקצניבויל

 ותחפשמו ריאמ ולויל
 ןימינב ןורהא ץיבורזיל

 רזעלא ןמטכיל
 חילמ ןמטכיל
 בקעי ןמטכיל

 ותשאו לרב ןמטכיל
 הלעכו רתסא ןמטכיל

 ןתנ ןמטכיל
 הנח ןמטכיל

 הלעכו הרש ןיטשנטכיל

 מ
 קחצי ם הרכא יאמ

 הפלז יאמ
 השמ יאמ
 קירב יאמ
 קיולו יאמ

 קטומ יאמ
 יכדרמ ץיכוריאמ
 טמירפ ץיבוריאמ

 שיכיל ץיכוריאמ
 שריה בקעי ץיכוריאמ

 השט ץיבוריאמ
 ותחפשמו תיפי-המ

 הנימ ק׳זומ
 דלי ק׳זומ

 ןורהא קילדנומ
 הישוז קילדנומ

 ריאמ לאיחי קילדנומ
 הליכ קילדנומ
 םידלי קילדנומ

 םידלי 2 ןיטשנטכיל
 לאקזחי שרטביל
 רתסא שרטכיל
 הכלמ שרטכיל
 הוח שרטכיל
 ןבו הנמלא םיל

 הירא ץיפיל
 לריצ ץיפיל
 יכצ ץיפיל

 קחצי ץיפיל
 הקכר ץיפיל
 הניפ ץיפיל
 הנח ץיפיל

 יאתכש ץישפיל
 המולכ ץישפיל

 הדליו המוח ץיכוקפמל
 *ףסוי ץיכוקפמל
 לחר ץיכוקפמל

 רתסא רלסל
 ותחפשמו רלסל

 לאקזחי רלסל
 הכנ הניפ קסל

 הדלז קסל

 בקעי הקנומ
 המיס הקנומ

 םידלי 3 יד קנומ

 יכדרמ ץיבוטסומ
 הכלמ ץיכוטסדמ
 יכצ ץיבדמסומ

 יכדרמ ץיבוטסומ
 היספ ץיכוטסומ
 האל ץיבוטסומ
 םהרבא קסומ
 הרש קסומ

 ל׳הניפ קסומ
 דלי קסומ

 רשא קסומ
 הליכ היח קסומ

 ותחפשמו המלש קסומ
 םהרבא ונצומ
 הרש ונצומ
 תונב 2 ונצומ
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 ותחפשמו קחצי ונצומ
 יאתבש ינצומ

 םידליהו ותשא לארשי ינצומ

 עשוהי ינצומ
 םידליהו למיג ינצומ

 רשא ינצומ
 לחר ינצומ
 המיס ינצומ

 החפשמ ,יקסנישומ
 ןועמש ץיבוקשומ
 הזת ץיבוקשומ

 הירא בקעי ץיבוקשומ
 ותחפשמו םייח ץיבוקשומ

 הרובד טקשומ
 םהרבא טקניימ

 הביל הוח טקניימ
 לחר רלימ
 סחנפ רלימ

 לאומש רלימ
 הבוט רלימ
 לרפ רלימ

 הדירפ רלימ
 הרש רלימ
 האל רלימ

 המלש רלימ
 הקבר רלימ
 אבא רלימ

 הבוט הרש רלימ
 הדירפ רלימ

 האל טמירפ רלימ
 דוד רלימ

 ה׳צנח רלימ
 לידניש רלימ
 ןמלק רלימ
 הבוט רלימ
 האל רלימ

 ריאמ רלימ
 הטי הליכ רלימ

 האל רלימ
 רזעילא רלימ
 המחנ רלימ

 ותחפשמו ןמלק רלימ
 ותחפשמו רשא דלונימ

 יאתבש קנילמ
 האל קנילמ

 הרובד הנח קנילמ
 םייח קנילמ
 האל קנילמ

 יאתבש קנילמ
 הרובד הנח קנילמ

 םייח קנילמ
 ותחפשמו םייח קילמ

 היח קילמ
 הדלונ יקסבוכלמ
 קיציא יקסבוכלמ
 הניפ יקסבוכלמ
 לטינ יקסבוכלמ

 זףלרד ןמ
 הרופצ ןמ
 הזור ןמ

 הרופצ ןמ
 ףלוו ןמ

 הנשוש ןמ
 החפשמ — ןמ
 הכרב לושלדנמ
 םידלי לושלדנמ

 ותשאו הבישיה להנמ
 בקעי םלוגרמ

 שיביל לאומש סלוגרמ
 סחנפ ץיבקרמ

 ןבו השא ץיבקרמ

 םידליו החפשמ רמה םוקרמ

 נ
 ןבואר םהרבא רגנ

 הזת רגנ
 לחר קלודנ
 דוד קלודנ

 לביל קלודנ
 הלצ-קל-ודנ

 היח קלמנ
 הלכמ קלודנ
 הכלמ קלודנ
 רתסא קלודנ
 שיויפ• קלודנ

 חנ קלודנ
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 השמ !?למנ
 םייח קלמנ

 הדליו המולב קלמנ
 ותחפשמו קלודנ

 הנלה קלמנ
 לביל קלודנ
 לאוש קלודנ
 קיזיא קלודנ

 ותחפשמו ןושמש קלודנ
 השא רגשלדונ

 תונב 3 רבשלדונ

 ותחפשמו ץיכקטונ
 *!םוי ןמיונ
 הטיא ןמיונ

 בקעי קחצי גרבנדרונ
 הנח גרבנדרונ

 רתסא גרבנדרונ
 הבוט הדע גרכנדרונ

 לאינד גרבנדרונ
 הרש גרבנדרונ

 לאונמע גרבנדרונ
 עשוהי גרבנדרונ
 רתסא גרכנדרונ
 לאינד גרבנדרונ
 שריה גרכנדרונ
 הטיא גרבנדרונ
 ?!סוי ץיבונמחנ
 הקבר ץיבונמחנ
 ןמחנ ץיבונמחנ
 הליב ץיבונמחנ

 היבוט ץיכונמחנ
 הוח ץיבונמחנ

 ה׳צביל ץיכונמחנ
 בקעי השמ עטנ

 רמת עטנ
 םירמ עטנ
 היבוט עטנ
 קחצי עטנ
 הניפ עטנ

 הנשוש עטנ
 הספ עטנ
 הניד עטנ

 םהרבא עטנ
 הרבוד רתסא עטנ

 םירמ עטנ
 לחר עטנ

 בקעי השמ עטנ
 המת עטנ

 ותחפשמו ׳זדבזדינ
 הדוהי םהרבא קרמיינ

 הליב הדניה קרמיינ
 הרובד קרמיינ
 הקבר קרמיינ

 ןורהא דוד קרמיינ
 ותחפשמו רדנס השמ ריינ

 לירב ןמינ
 היספ ןמינ

 לדנה םירמ ןמינ
 דוד ןמינ

 בקעי ןמינ
 האל ןמינ

 הל׳הנח ןמינ
 ותחפשמו דדנכ ןמינ

 ןורחא דוד קרמינ
 םירמ קרמינ

 ןתנ קרמינ
 השמ קרמינ

 הבוט הנח קרמינ
 הקבר לדניש קרמינ

 ביל הירא קרמינ
 לריצ הקבר קרמינ

 ה׳צחר קרמינ
 קירנה סננ

 הלופ סננ
 הלירמ סננ•

 קלפ םננ
 ותחפשמו קמסרפנ

 ס
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 חסוי ץיכולנס
 השא ץיכולגפ

 ךלמילא ץיבולנס

 והיתתמ גרבנטוס
 הקבר הביל גרבנטוס
 השמ והילא גרבנטוס



 הטיא-הטלא גרבנטוס ■ ןג יקצולס
 ותשאו הקצרה גרגנטוס ותחפשמו רדנפ

 ותחפשמו ץלוס לארשי ןיטשריפס
 יפדרמ יקסבוקפטפ םידליהו החינ ןיטשריפס

 הטיא יקסבוקפטס גד יקסיורס
 הרש יקסגוקכטס םירמ יקסיורס

 ףסוי יקסגוקבטפ ףסוי יקסיורס
 בקעי יקסבוקבטס רתסא יקסיורס

 והיעשי גילז יקסכוקסיכטס ותשאו ןושרג הנרס
 הניפ יקסבוקסיבטס הלפ הנרס

 החפשמ ןיפוטס ,רטומ הנרס
 בוט־םוי יקסכלסינטפ הינול הנרס

 האל יקסגלסינטס רתסא הנרס
 גישטס הדוהי הנרס

 לחר גישטס היח הנרס
 בקעי לאומש גישטס הרש הנרס
 ןבו תונב 3 ,גישטס םייח הנרס

 ןורהא רלדניס כ,רעי קחצי הנרס
 םידלי 4 רלדניס המולב הנרס

 החפשמ הקנולס םהרפא הנרס
 םידלי 5 הקנולס לאקזחי שריה הנרס

 דוד יקצולס רתסא הנרס
 םירמ יקצולס המיס הנרס

 ע
 השמ ץיגונכלע לאירזע ץיגונבלע

 היח ץיבונפלע שןלרו ץיבונפלע
 הדניה ץיגונכלע רגסוי ץיגונכלע

 גילז ץיגונכלע

 פ
 ןבו השא לגופ לרפ לגופ

 דוד לנופ החפשמ יקסננזופ
 לחר לגופ תבו םינב 2 יקסננזופ

 הל׳הגיל לגופ ותחפשמו השמ םכופ
 שיגיפ לגופ לאפר יקסרוקופ

 הדניה לגופ האל לחר יקסרוקופ
 יבצ לגופ הליג הרש יקסרוקופ

 ביל לאומש לגופ ריאמ יקסרוקופ
 ןועמש לגופ רתסא יקסרוקופ

 םנוג החמש לגופ םהרבא יקסרוקופ
 הטלז לנופ שיגיל יקסרוקופ

 89• ,רסנולפ רפס
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 םירמ הנח יקסרוקופ הדח סקופ
 היח יקסרוקופ דוד סקופ

 ה׳ציא יקסרוקופ ריאמ בקעי סקופ
 לאכימ יקסרוקופ הרש סקופ

 השמ יקסרו,רופ םהרבא סקופ
 באז יבצ יקסרוקופ םירפא סקופ
 הניב יקסרוקופ יבצ סקופ

 הספ הרש יקסרוקופ ןבואר סקופ
 יכדרמ לארשי יקסרוקופ בילז סקופ
 הקבר יקסרוקופ הבלמ סקופ
 לחר יקסרוקופ םייח סקופ
 לדנמ יקסרוקופ השוז סקופ
 תידוהי יקסרוקופ גילז סקופ
 יבצ יקפרוקופ השמ סקופ

 קחצי יקפרוקופ לחר סקופ

 הקרעס יקסרוקופ קחצי סקופ

 הדור יקסרוקופ לריצ סקופ
 ותחפשמו יקפרוקופ לעמינ סקופ
 םידלי 3 יקסרוקופ לאומש סקופ
 לואש סקופ הרש סקופ

 הרש סקופ ןימינב סקופ
 לאומש סקופ הנירב סקופ

 הדירפ סקופ ביל ריאמ סקופ
 ותחפשמו לאומש סקופ רתסא סקופ
 םייח םהרבא סקופ השמ סקופ
 לטינ סקופ בקעי סקופ
 םירפא סקופ היח סקופ
 הדניה סקופ הרש סקופ
 גילז סקופ ןבואר סקופ
 הספ סקופ הנה סקופ
 םהרבא סקופ דוד סקופ

 טמירפ סקופ לימה סקופ
 לאומש סקופ הוח סקופ

 עשטיא סקופ הביל ס,׳קדפ
 שוביל סקופ הינורב סקופ
 לידניש סקופ ןימינב סקופ
 לאומש סקופ ה׳צבוט סקופ

 והיתתמ סקופ ףסוי סקופ
 לטינ סקופ הניפ סקופ

 ?ן םוי סקופ החפישמ סקופ

 השיד סקופ הכלמ סקופ
 ןמלז סקופ םייח םהרבא סקופ

 הנאיל סקופ המולב סקופ
 קטימ סקופ לחר סקופ

 הקנריא סקופ ריאמ בקעי סקופ
 לאומש סקופ י- הרש סקופ
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 םהרבא סקופ הרוד רקסניפ
 לשריה סקופ םירמ רקסניפ
 ןבואר סקופ הרובד רקסניפ

 םייח סקופ דורב ןיטשלקניפ
 הגיפ סקופ הנח ןיטשלקניפ

 המיס סקופ לואש ןיטשלקניפ
 לאומש סקופ תור ןיטשלקניפ
 לריצ סקופ לחר ןיטשלקניפ

 בקעי קחצי סקופ הנשוש ןיטשלקניפ
 ןימינב סקופ הדוהי ןיטשלקניפ
 הטיא סקופ לואש ןיטשלקניפ
 ןימינב סקופ הדור ןיטשלקניפ
 הליכ סקופ !ךסוי ןיטשלקניפ

 לטיג סקופ טמירפ ןיטשלקניפ
 רתסא סקופ הילדג רקניפ
 ביל ריאמ סקופ שריה ר,יניפ
 הנאה סקופ לחר ר קניפ
 ןועמש סקופ םירמ ר קניפ
 הליב סקופ הסרה רקניפ

 הדניה-היבצ סקופ ותחפשמו ףסוי ץיבקשפיפ
 המאו לחר סקופ ותחפשמו דוד קינריפ

 החפשמ זפ םידלי 4 קינריפ
 לחר זפ ותחפשמו ביל לאומש קינריפ

 ןב זפ למל גרבנטסריפ
 הילדג יקצני׳זפ השא גרבנטסריפ

 לרפ יקצני׳זפ םידלי 3 גרבנטסריפ
 לחר יקצני׳זפ השא גרבנטסריפ
 םירמ יקצני׳זפ םוחנת ןיצסריפ
 לדנמ יקצניזפ לידניש ןיצסריפ
 הרובד יקצניזפ 1 בקעי ןיצסריפ

 לביל קינשטפ השא גרבנטשריפ
 השא קינשטפ טמידפ םולבדלפ
 ןימינב הצינביפ 1 הינוס םולבדלפ
 לחר הצינביפ ! םידלי סולבדלפ
 החפשמ יקסבופיליפ ! םוחנ ןמדלפ
 םידלי 2 יקסבופיליפ המיס ןמדלפ
 יכדרמ להמניפ םוחנ ןמדלפ
 הזור להמניפ ליויפ ןמדלפ

 םידלי 2 להמניפ הקטניפ ןמדלפ
 רשא םייח להמניפ בקעי ןמדלפ
 עלעדניש להמניפ ה׳צנח ןמדלפ
 םולש רקסניפ הדירפ ןמדלפ

 היח רקסניפ םהרבא רקסגולפ
 לדירפ רקסניפ הנח רקסנולפ
 הקבר רקסניפ לחר רקסנולפ



 לידנמ רקסנולפ תידוהי ןמדירפ
 ףסוי יוטלפ ףסוי ןמדירפ
 (רמת) השט יוטלפ לחר ןמדירפ

 יניס יוטלפ ןכיטס ןמדירפ
 ותחפשמו קימלפ השמ ןמדירפ

 שריה ןמלז קלפ הנירב ןמדירפ
 אנאפ קלפ םידלי ןמדירפ

 הצנירפש קלפ ה׳צחר ןמדירפ
 רתסא קלפ השמ רגניזירפ
 הטני קלפ לחר רגניזירפ

 לארשי יקסבוקלפ ףסוי רגניזירפ
 הבלמ יקפבוקלפ ילא רגניזירפ

 והילא ר״ד ןיטשגינפ הרש רטומלרפ
 לחר ןיטשגינפ תימלוש רטומלרפ

 ןכ ןיטשנינפ הסדה רטומלרפ
 ותחפשמו לאומש קי׳צריפפ ןמלז ףסוי רטזמלרפ

 תימלוש קי׳צריפפ הליב הניפ רמומלרפ
 ריאמ ץיבורפפ ןימינב יבצ רטומלרפ

 הרופצ ץיבורפפ הימחנ רטומלרפ
 םהרבא ץיבורפפ שריה דוד רטומלרפ

 הניפ ץיכורפפ םירמ רטומלרפ
 ןימינב ץיבורפפ השנמ רטומלרפ
 לידנמ ץיבורפפ הדירפ רטומלרפ

 רתסא ץיכורפפ ?ןמוי בקעי רטומלרפ
 לואש ץיבורפפ הקסוי קנרפ

 םהרבא ץיכורפפ הרש קנרפ
 הדירפ ץיכורפפ הדוהי לקנרפ
 החפשמ ברפ רתסא לקנרפ

 חינול הכרפ הרובד ןיטשנקנרפ
 רסיא קינבוחורפ הקבר ןיטשנקנרפ

 האל קינבוחורפ ליטומ ןיטשנקנרפ
 סחנפ קינבוחורפ לשרה ןיטשנקנרפ
 רתסא קינכוחורפ השנ ןיטשנקנדפ
 ןמלז קינבוחורפ לחר ןיטשנקנרפ

 השמ קינבוחורפ הבוט ןיטשנקנרפ
 הדניה טסורפ יכדרמ ןיטשנקנרפ

 ךלמילא טסורפ למל רשא ןיטשנקנרפ
 םירמ טסורפ ינפ ןיטשנקנרפ

 החפשמ טסורפ ביל הירא ןיטשנקנרפ
 םידלי 10 טסורפ המיס ןיטשנקנרפ

 ךלמילא טסורפ ךונח םייח ןיטשנקנרפ
 ליטומ טסורפ המלש בקעי ןיטשנקנרפ

 רתסא טסורפ השמ רכששי ןיטשנקנרפ
 הלעכו רתסא טסורפ לחר הבוט ןיטשנקנרפ

 םידלי טסורפ הביצ ןיטשנקנרפ
 ,יבס ומדיי*, ותשאו ויששיהייפ
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 ובו תונב 2 ןיטשנקנרפ הנח הדוגישפ

 ותחפשמו דדנב ןיטשנקנרפ הקבר הדוגישפ
 םידלי 2 ןיטשנקנרפ לביל הדוגישפ
 החפשמ קינ׳זובשפ לטינ הדוגישפ
 םידלי 12 קינ׳זובשפ גילז הדוגישפ

 ןבואר קינ׳זוכשפ החד הדוגישפ
 ההנ קינ׳זובשפ הנוי הדוגישפ

 המלש קינ׳זובשפ םהרבא הדוגישפ
 ביל השמ קינ׳זובשפ האל הדוגישפ
 האל קינ׳זובשפ םידלי הדוגישפ

 הרש קינ׳זוכשפ והיעשי הדוגישפ
 דבכוי קינ׳זובשפ הדוהי הדוגישפ
 בקעי הדוגישפ הרובד הדוגישפ
 לטינ הדוגישפ החמש הדוגישפ
 ןמלק הדוגישפ הרש הדוגישפ
 בקעי הדוגישפ לדוי הדוגישפ

 השא הדוגישפ ןורהא הדוגישפ
 רכששי הדוגישפ הניפ הדוגישפ

 הינורב הדוגישפ םהרבא הדוגיטיפ
 בקעי הדוגישפ הניפ הדוגישפ
 םהרבא הדוגישפ דוד הדוגישפ
 שירב הדוגישפ הנח הדוגישפ
 הנח הדוגישפ בקעי הדוגישפ
 היבצ הדוגישפ הנר ׳צ הדוגישפ

 ןועמש הדוגישפ ותשאו לאומש הדוגישפ
 לביל הדוגישפ םייח הדונישפ
 רכששי הדוגישפ לחר הדוגישפ

 בקעי הדוגישפ ה׳צלב הדוגישפ
 הלניפ הדוגישפ ותשאו םייח הדונישפ

 לארשי הדוגישפ ותשאו לארשי הדוגישפ
 רכששי הדוגישפ

 צ
 םולש קודצ לאכימ רקוצ
 הרש קודצ הניפ רקוצ

 הטי קודצ יכדרמ רקוצ
 הניפ קודצ הטע רקוצ
 םהרבא קודצ קמח רקוצ
 ןורהא רקוצ דבכוי רקוצ
 הנח רקוצ לטינ רקוצ

 זףםוי רקוצ םהרבא רקוצ
 םייח רקוצ רתסא רקוצ

 השט רקוצ ותשאו לארשי רקוצ
 לאכימ רקוצ דלי ררוצ



 ותשאו ריאמ ר קוצ :! תימולש ןמרמיצ
 םידלי רקוצ ! ותחפשמו ןימניצ

 יבדרמ עשוהי ברה ןרוקרקוצ ףסוי הקרי׳צ
 חאל הקבר ןרוקרקוצ הזור הקרי׳צ
 םידלי ןרוקרקוצ םידלי הקרי׳צ

 השמ ןמלגיצ לשרה וקרי׳צ
 הרש ןמלגיצ ה׳לספ וקרי׳צ
 בקעי ןמלגיצ בקעי וקרי׳צ

 םהרבא קיזי׳צ ותחפשמו והילא וקרי׳צ
 הביל קיזי׳צ ותחפשמו בקעי וקרי׳צ

 דוד ןורטיצ לריצ חמצ
 המולב ןורטיצ לריצ רקינר׳צ
 תב ןורטיצ לעב רקינר׳צ
 ותחפשמו לאקזחי ןורטיצ חרש רקינר׳צ

 לביל ןמרמיצ ותחפשכו רקינר׳צ
 הנח ןמרמיצ ותחפשמו יול רקינר׳צ

 ק
 לחר ןהאק ותחפשמו רנטוק
 השמ אצי׳זאק לאקזחי םאילוק
 לאומש אצי׳זאק הליב םאילוק
 םהרבא ץאק הרש סאילוק
 לאירתב ץאק םירמ ספלוק
 היחמש ץאק שיויפ םפלוק

 הנח ץאק ביל ןועמש םפלוק
 רתסא ץאק ןמלז םפלוק
 הקלא ץאק קחצי םפלוק
 היח ץאק ה׳זדא ספלוק
 ה׳צנח ץאק הניפ ןישלוק

 הטי ץאק הרובד ןישלוק
 ביל ץאק רזעילא שריה ןישלוק
 םהרבא לבוק םייח םהרבא ןישלוק

 לידנמ לבוק ףסוי ץשלוק
 םהרבא יקסלבוק לביל ןישלוק

 ינפ יקסלכוק הקבר ןישלוק
 עינעה יקסלכוק לקיר ןשלוק
 הבוט יקסלכוק | השמ ןשלוק
 ותחפשמו השמ הצי׳זוק ] ריאמ ןשלוק

 הכלמ הפיז רנטוק ביל לארשי וקכנוק
 הקבר רנטוק הנרי׳צ וקפנוק

 הלכ רנטוק ותחפשמו גילז לנוק
 המלש רנטוק קחצי םחרגא יקסבוסוק

 רתסא רנטוק הקבר יקסבוסוק
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 בקעי יקסבוסוק םהרבא ןרוק
 לחר רתסא יקפבוסוק הקבר ןרוק
 יכדרמ יקסבוסוק יבצ ןרוק

 לשרה יקסבוסוק הקבר הליק ןרוק
 היח יקסבוסוק דוד ןרוק
 םירמ יקסבוסוק הרש ןרוק

 השמ יקסבוסוק רתסא ןרוק
 יכדרמ יקסכוסוק בר ןרוק

 הקבר יקסבוסוק הנירב ןרוק
 לביפ יקסבוסוק לחר ןרוק
 לאומש יקסבוסוק בקעי ןרוק
 רזוע ץיפוק הקבר ןרוק
 המי הרש ץיפוק קחצי ןרוק
 לחר הספ ץיפוק אליט ןרוק

 הכרכ היח ץיפוק רשא לאומש ןרוק
 למיג ץיפוק רתסא ןרוק

 רתסא ץיפוק הנח ןרוק■
 בקעי ןמפוק הרש ןרוק

 למיג הנר׳צ ןמפוק ה׳צבוד ןרוק•
 םידלי 6 ןמפוק הנח ןרוק

 החפשמ ןמפוק בקעי ןרוק
 םידלי 2 ןמפוק החפשמ ןיטשרוק

 םידלי 4ד החפשמ ןמפוק הילפ ןיטשרוק

 ׳ םידלי 2ר השא ןמסוק לארשי ןיטשריק

 ותשאו קרפוק הזיור הנח ןיטשריק
 םידלי 4 קרפוק הלא ץיבודולק

 ותחפשמו ןימשרפוק החפשמהו השא רנישולק
 השמ הברוק םידלי 3 רנישולק

 לריצ הנירב הברוק הוח ןמילק
 הברוק רתסא ןמילק
 הרובד הברוק הקלא ןמילק
 םידלי 5 הברוק ריאמ ןילק

 ותחפשמו השמ הטרוק םדה םירמ ןילק
 שריה ןמרוק . בקעי המלש ןילק

 האל ןמרוק הרש ןילק
 קיזיא ןמרוק דבבוי ןילק

 הוח ןמרוק םייח שריה ןילק
 ןמלז ןמרוק לידיא ןילק
 האל ןמרוק הנה ןילק

 ריאמ לאיחי ןמרוק המלש ןילק
 םידלי.2ד השא ןמרוק לדב ןילק

 ריאמ לאיחי ןמרוק הטיא ןילק
 הינור ןמרוק בקעי םהרבא ןילק

 קיזיא ןמרוק היח ןילק
 קחצי ןמרוק הרש ןילק
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 האל ןילק ותחפשמו דוד ןמנילק
 החמש לאומש ןילק קחצי ןמנילק

 לכיל ןילק ותחפשמו יקסנילק
 לירכ ןילק החפשמהו קשילק

 ותחפשמו ץרפ ןילק האל ןמלק
 שריה טרכנילק לזיד ןמלק
 לרימ טרכנילק הליכ ןמלק

 השמ טרבנילק החפשמ יקסכונמלק
 לאיר זע טרכנילק םידלי 2 יקפכונמלק
 הרש טרכנילק החמש יקסבונמלק
 שירכ טרכנילק רתסא יקסבונמלק

 הרש שונילק הירא הדוהי יקסכונמלק
 לפוי טונילק הרופצ יקפכונמלק
 השא ץינילק הנשוש יקסכונמלק

 םידלי 2 ץינילק הרוכד-הנח יקסכונמלק

 השמ ץינילק בקעי יקסכונמלק
 הפיצ ץינילק קחצי יקפכונמלק

 לטיג ץינילק החמש יקסבונמלק
 ןכ ץינילק רתסא יקסבונמלק

 השמ ץינילק םהרכא ןמפלק
 הרופצ ץינילק השא ןמפלק
 דכרוי ץינילק הרש ןמפלק

 כקעי ץינילק החפשמהו שיפפלק
 ןימינכ ץינילק (םיינש תאפור) הלעכו רלק

 שריה ץינילק השמ ןימק
 ריאמ לאיחי ץינילק לדפ ןימק

 כאז ץינילק הטיא ןימק
 הדניה ץינילק הינמ ןימק
 ותחפשמו ץינילק הוח ןימק

 הטיא ןמנילק הנח ןימק
 ףסוי םייח ןמנילק םהרכא ןימק

 םידלי 4 ןמנילק באז ןורהא ןימק
 הניפ הרש ןמנילק םידלי 4 ןימק
 כוט־םוי ןמנילק לכיל ןימק

 הגיפ ןמנילק לישרה ןימק
 דוד ןמנילק רזיל ןימק

 הניפ ןמנילק ותשאו לשריה ןימק
 הינמ ןמנילק םידלי 3 ןימק

 ה׳צכוט ןמנילק ותחפשמו םהרכא ןימק
 קחצי ןמנילק והיעשי ןימק

 ותחפשמו ןמנילק הדלוג הניש ןימק
 והיתתמ ןמנילק םידלי ןימק

 המולכ ןמנילק םידליהו ותשא ׳לםוי ןמלק ןימק
 יכצ ןמנילק החפשמ קרנק
 ותחפשמו ז!סוי םייח ןמנילק לחר הנרכלספ
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 םהרבא הנרבלסק חל׳חרש גרבננדרק
 האל הבוט הנרבלפק הקבר גרבננורק

 דוד הנרבלסק לחר גרבננורק
 הדניה־הבוהא הנרבלסק הבוט תבננורק
 והיתתמ הנרבלפק ! הסדה גרבננורק
 השמ הנרבלסק הכלמ גרבננורק

 המולב הנרבלסק ן םהרבא גרבננורק
 *ףסוי ןמסק ףסוי גרבננורק

 רתסא ןמסק החפשמ רנסדרק
 רזעילא ןלפק םידלי 2 רנסדרק

 לדנימ ןלפק ותחפשמו יקסנירק
 הרובד הנח ןלפק ותחפשמו ןמצנרק

 האל ןלפק ותחפשמו פרק
 ףסוי השמ ןמרפק יו ןועמש לאיחי רקינשרק

 םייח ץורק י לרפ רקינשרק
 לדניש ןיורק לביל רקינשרק

 הדוהי ץורק ! לאומש רקינשרק
 םירמ ןיורק הנירב רקינשרק

 גילז ץורק םייח רקינשרק
 הרש ץורק התחפשמו הניד רקינשרק

 ותחפשמו םהרבא ץורק הנמלא יקסבונבישק
 ריאמ ןורק לפוי יקפבונבישק

 הטלז ןורק םהרבא יקסבונבישק
 הרש ןורק היח יקסבונבישק

 םהרבא ןורק הקבר יקסבונבישק
 החמש גרכננורק החפשמהו יקסבונבישק

 ר
 ותשאו הקפונ ץיבוניבר השמ ןיטשניבור

 ןורהא ץיבוניבר ה,צנח ןיטשניבור
 הכלמ קינטובור שריה ןחר
 הינמ קינטובור לחר ןזור

 האל קינטובור שיביפ ןחר
 לסיז קינטובור רתסא ןזור
 הליק קינטובור הנח ןזור

 היח קינטובור הירא יבצ גרבנזור
 הלפ קינטובור םידליהו הספ גרבנזור

 החפשמ ןיטשניבור החפשמ גרבנזור
 םידלי 3 ןיטשניבור הטיא גרבנזור

 לשיפ ןיטשניבור יבדרמ גרבנזור
 לזיר ןיטשניבור ןועמש דלונחר

 ןתנ יפדרמ ןיטשניבור • הרובד רתסא דלונחר
 השא ןיטשניבור קחצי טלבטור
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 םידליהו הקבר טלבטור רתסא דרבטור

 ותחפשמו טלבטור הינד דרבטור
 תונב 3 טלבטור ותשאו ןמטור

 המלש דרבטור השמ קא׳זע׳זר
 לטיג לדנימ דרבטור האל קא׳זע׳זר

 ־ ףסוי דרבטור ותחפשמו קא׳זע״זר

 ש

 הטיא דרבטור

 לואש רבמוש השמ זיוהניטש
 רתסא רכמוש לחר זיוהניטש
 םהרבא רכמוש םידלי זיוהניטש

 הינופ רכמוש םהרבא גרבמ טש
 החפשמ ץרוש לחר גרבמטש
 תונב 2 ץרוש בקעי גרכמטש

 שןסוי ץרוש ףלוו םולש גרבמטש
 לחר ץרוש ריאמ-שריה גרבמטש
 השנמ ץרוש הרובד לטיג גרבמטש

 ןורהא ץרוש הבלמ גרבמטש
 רתסא ץרוש ליביפ גרבמטש
 םידלי 4־ו ותשאו בר ץרוש הוח גרבמטש

 ותשאו דוד ץרוש האל גרבמטש
 השנמ ץרוש יכדרמ גרבמטש
 לחר החנ דלוצרוש לביפ גרבמטש
 השא דלוצרוש קטומ גרבמטש
 ותשאו ןמלוטש ותחפשמו ןרטש

 האל תבו ןב ןמלוטש קחצי ולדיש
 יאתבש ןמצלוטש הכלמ ולדיש
 הרש ןמצלוטש לארשי ולדיש
 לארשי ןמצלוטש הרש ולדיש
 א׳זדנא ןזיאניטש קרי ולדיש
 קיטומ ןזאניטש הקנד ולדיש
 א׳זוי ןזיאניטש הלה ולדיש
 לאקזחי םהרבא זיוהניטש םחגמ ולדיש
 הספ זיוהניטש הרש ולדיש
 בקעי לאירזע זיוהניטש דורב ולדיש
 הדלוג זיוהניטש הנח ולדיש

 רשא לאומש זיוהניטש קיציא ולדיש
 התבו הגיפ קינברפ־זיוהניטש הלב ולדיש

 בקעי זיוהניטש המולב הבוט ולדיש
 הספ זיוהניטש הרש ולדיש
 הדירפ זיוהניטש עשוהי ולדיש
 השמ זיוהניטש הנשוש ולדיש



 םהידליו ותשאו םיסנ ולדיש
 ןורהא השמ ולדיש

 האל ולדיש
 הנלי ולדיש

 לאקזחי ולדיש
 היתב ולדיש
 בד ולדיש

 ותשאו ריאמ ולדיש
 תונב 2 ולדיש

 ותשאו ש!םוי הקטיש
 קחצי הקטיש
 הכלמ הקטיש
 ףונה ץיבומיש
 הכלמ ץיבומיש
 םידלי ץיכומיש
 רתסא ןמיש
 אביקע ןמיש
 אביל ןמיש
 ןבואר ןמיש
 הכרב ןמיש
 לביל ןמיש

 השמ ןתנ ןמיש
 דוד ןמיש

 לזיד הרש ןמיש
 ןועמש םיובניש
 הכלמ םיובניש
 המלש םיובניש
 ןימינב םיובניש
 לאקזחי םיובניש
 הנר׳צ םיובניש
 םידלי 2 םיובניש

 והיעשי שרה םיובניש
 הקבר םיובניש

 הטני הניש םיובניש
 ןדעמש םיזבניש
 הכלמ םיוכניש
 המלש םיובניש

 דוד ןמניש
 הנח ןמניש
 בקעי ןמניש
 ןתנוי ןמניש
 הרש ןמניש

 ותשאו בקעי ןמניש
 השמ ןמניש
 הינמ ןמניש

 הינמ ןמניש
 קחצי ןמניש
 לטומ ןמניש
 המולב ןמניש
 יאמש ןמניש
 היבוט ןמניש
 ןמלז ןמניש

 םהרבא ןמניש
 םולש ןמניש
 הי׳ציא ןמניש
 בקעי ןמניש
 לשרה ןמניש
 לרפ ןמניש
 הנה ןמניש
 רזיל ןמניש

 הל׳השמ ןמניש
 קחצי ןמניש
 לריצ ןמניש

 ביל שריה ןמניש
 הקבר ןמניש
 לידניש ןמניש
 ןמחנ טוקניש

 םידליהו טמירפ םוקניש

 םהרבא םוקניש
 לירב םוקניש
 למח םוקניש
 דוד םוקניש

 תידוהי םוקניש
 הרש םוקניש

 בקעי קחצי םוקניש
 והילא םייח םוקניש

 ותחפשמו ?!םוי םוקניש
 לישרה בודלש
 הקדירפ בודלש
 ?!םוי הקבילש

 רתסא היח הקבילש
 האל הקבילש

 לידניש הקבילש
 קחצי לארשי הקבילש

 דוד הקבילש
 םידלי 2 בודילש

 ותחפשמו שיביל בודילש
 םידלי 2־ו ותשאו רגנלש

 ותחפשמו ץרמש
 ותחפשמו לדנמ ןירמש
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 ןורהא ינש
 היח ינש

 התחפשמו הוח ינש
 החפשמהו הירא יכדרמ ינש

 בקעי ינש
 הקבר ינש
 גילז רצינש

 הדלוג רצינש
 רתסא רצינש
 םולש רצינש
 קחצי רצינש
 השוש רצינש
 המלש רצינש
 הדירפ רצינש
 םהרבא רצינש
 ה׳צפיל רצינש

 יכדרמ לאכימ רצינש
 ותשאו דינה רצינש

 השמ רצינש
 ןורהא רצינש
 הניד רצינ£
 לריצ רצינש
 ןורהא רצינש
 הרפש רצינש
 הקשרה רצינש

 הוח רצינש
 ןורהא רצינש
 החפשמ רצינש

 ותחפשמו םייח ןמלגיפש
 םולש אריפש
 הנח אריפש

 למיג הרש אריפש
 םידליהו ותשא לספש אריפש

 ותחפשמו טחוש לאקזחי אריפש
 תונב 4ד החפשמ אריפש
 ותחפשמו השמ אריפש

 קיזיא גנילרפש
 הרש גנילרפש
 ריאמ גנילרפש
 רתסא גנילרפש
 לאלצ גנילרפש
 הקבר גנילרפש

 הבלמ הרש גנילרפש
 םהרבא גנילרפש

 רתסא הברכ גנילרפש
 השמ גנילרפש
 היח גנילרפש
 הירא גנילרפש
 ותחפשמו רש

 היח לברש.
 עשוהי לכרש
 לזיר לכרש
 הוח לברש

 קחצי םהרבא רגרש
 הרש היח רגרש

 ןבו ותשא יקסדרש
 הירא רקפנרש
 הדניה רקסנרש
 ןועמש רקסנרש
 הבוט רקסנרש

 ותחפשמו המלש רקסנרש
 רכ םייח רקסנרש
 הבלמ רקסנרש
 יכדרמ ץפרש
 הדש ץפרש
 םידלי ץפרש
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 טאטשיינ ידוהי תמישר
 ה׳צלכ רבשלוא
 החפשמ ה׳זו׳זב

 היעשי ץקיב
 ןימינב קוטשניב

 האל הקבר קוטשניב
 רזעלא ןרוטשניב

 חא קוטשניב
 םייח זןסוי קינטולכ

 הוח קינטולב
 לדכ קינטולב
 הלז ,יינטולכ

 השב קינטולב
 הנוי הדוהי ,רינטולב

 הרש קינטולב
 הדניה קינטולב
 האל קינטולב

 ונבו ותשאו רשא קינטולב
 הנח קינטולב

 ותשאו לדיב קינטולב
 החנ קינטולב
 טחי קינטולב
 לואש קינטולב
 המלש קינטולב

 הביוילצ קינטולב
 הדלוג היח קינטולב

 ותחפשמו לואש קינטולב
 ותחפשמו רשא םייח קינטולכ

 ביל הירא קינטולב
 הרובד קינטולב
 הדירפ קינטולב
 לואש ,רינטולב

 ותחפשמו ףסוי שריה קינמולכ
 ומאו ותחפשמו סחנפ קינטולכ

 ותחפשמו לאירזע קינטולב
 רב ףלרו קינמולכ
 הרובד קינטולב
 עשוהי .קינמולכ

 (תב) קינטולב

 ותחפשמו ליטומ ןיטשמולכ
 ןורהא ןיטשמולב

 ןמלז רזיל ןיטשמולב
 ףורכ ןיטשמולב

 התחפשמו לזיד ןיטשמולב
 עשוהי ןמחנ ןיטשמולב

 התחפשמו הנירב ןיטשמולב
 סחנפ םלב
 הריש םלב
 הטי סלב

 הקדצ םלב
 באז םלב
 הנח סלב
 הדלז םלכ

 היעשי ץקב
 והילדג רגדורב
 ןורהא רגדורב

 בקעי רגדורב
 הדניה רגדורב
 היבצ רגדורב

 ותחפשמו בקעי דנלרב
 םייח דנלרב

 לדירפ דנלדב
 רתלא ןמרוג
 הייפ.ןמרוג
 תב ןמרוג

 הנה לקניפרוג
 רתסא לקניפרוגג
 בירמ לקניפרוג
 הדור לקניפרוג

 לדי לקניפרוג
 רשא לקניפרוג
 םירמ לקניפרוג
 לדייא לקניפרוג

 המלש לקניפרוג
 הציל לקניפרוג



 היח לקניפרונ הניפ קארמיו
 ריאמ לאיחי לקניפרוג לחר קארטיו

 הדניה הרובד לקניפרוג הרש קארמיו
 רתסא לקניפרוג םהרבא קארטיו

 ןבואר לקניפרוג בקעי נרבניד
 המלש לקניפרוג הרש גרבניו

 הביל גרובזניג םידלי 2ד לדנמ גרבניו
 שירב נרובזנינ התחפשמו הטולז הריו

 תונב 2 נרובזנינ החפשמ ןמרסו
 ביל יקסניבולג גילז רנצייו

 הרש יקסניבולג הקבר רנצייו
 החפשמ רבירנ הניד רנצייו

 ויתונב יתשו ותשאו שיביל םיובנירג םהרבא רנצייו

 ךלמ טלבנירג והילא סחנפ קינכשרו
 היח טלבנירנ הרמת קינבשרו

 לאקזחי טלבנירג ותחפשמו לביל ינולי׳ז
 רב השמ שנ םולש !רמז

 הנח שנ רתסא קמז
 לויפ שנ לשיפ קמז

 תוחא שנ ותשאו םהרבא ןתח
 ותחפשמו לישנא רבורבמוד דוד םייח בואמ

 םהידליו הלעב םירמ רבורבמוד הדירפ בואמ
 ותחפשמו לארשי רנימי׳צוד שרה בואטלקרוט
 ותשאו הילדג טנקסיד הלרפ בואטלקרוט
 לואש טנקסיד הביל םיובלטיט
 לארשי טנקסיד לואש םיובלטיט
 הכלמ טנקסיד קחצי םיובלטיט
 היח ןד הטי םיובלטיט

 ותשאו המלש ןמצלוה דוד םהרבא קיט
 זןלוו םהרבא ןמצלוה הנירב קיט
 לסיז הנח ןמצלוה הנח קיט

 רתסא ןמצלוה תידוהי קיט
 דוד ןמצלוה לישרה קיט

 הצרת ןמצלוה םהידליו ותשא לארשי קיט
 לארשי קארטאיו לאומש קיט

 הטי קארטאיו הנח קיט
 לדניש קארטאיו ףינה קיט
 רתסא קארטאיו םירמ קיט

 םייח קארטאיו םהרבא קיט
 רזיל קארטאיו בקעי םייח קיט

 לחר היח קארטאיו תונב 2־ו לחר קיט
 הוח קארטאיו עשוהי ץיבומישט
 לשרה קארטאיו הרש ץיכומישט

 םהידליו השוט קארטאיו םידלי 2 ץיבומישט
 ףינה קארטיו םייח ץיבומישט
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 הטי ץיבומישט דוד קיצנבולמ
 לטא ץיבומישט גילז קיצנכולמ

 קחצי ץיבומישט הגדב קיצנבולמ
 השב ץיבומישט הספ קיצנבולמ

 לאירתכ יקצניבול םהרבא קיצנבולמ
 לאומש יקצניבול לאירתכ קיצנבולמ
 םייח לארשי ןיול בקעי קיצנבולמ

 קחצי ןיול השמ קינלמ
 ףסוי דוד ןיול לכימ קינלמ
 הכלמ ןיול זעוב תילגרמ

 הילדג ןיול לחר היח תילגרמ
 םידלי ןיול הקייח תילגרמ
 ליטיוצ ןיול הדור תילגרמ
 ףסוי ץקול הקבר תילגרמ
 לחר ץקול דוד תילגרמ

 היח ץקול בקעי םייח הקבחרמ
 ריאמ ץקול הנח הקבחרמ

 הרש ץקול המולב הרש הקבהרמ
 החפשמ ןוזביל ותחפשמו בקעי םייח הקבחרמ

 ותשאו עשוהי ןוזביל עשוהי הקבחרמ
 ריאמ לאיחי ןוסביל הבוט הקבחרמ
 הרוי ןוסביל םירמ הקבחרמ
 הקלא הנידיל הוח הקבחרמ

 ןמחנ הנידיל ותשאו לידגמ שריה ץיבקרמ
 הגיפ הנידיל קחצי ץיבקרמ
 שריה הנידיל ליטומ ץיבקרמ
 ודור היח וקסל לדנימ ץיבקרמ
 המלש וקסיל בקעי דניודרונ
 ותחפשמו ליוניז רשל לדגמ דגיודרוג
 לשריה רשל לאיחי דגיודרונ
 , םהידליו היצרמ רשל השג דגיודרונ
 ותוחאו ומא ,הילדג לאומש רשל לאקזחי רייג

 עטנ ףרודסריאמ הטי הגייפ רייג
 היח ףרודסריאמ לשיפ ריינ

 המולב ףרודסריאמ חספ לאומש ןמינ
 לרמ ףרודסריאמ רתסא ןמינ

 ףסוי ףרודסריאמ השמ ןמינ
 לדנמ ףרודסריאמ שינייב ןמינ
 הדגיה ףרודסריאמ לאומש לגס

 סחנפ ףרודסריאמ לח״ו לגס
 הלעבו האל הרש ירדנומ ףסוי לגס

 הירא ינצומ לסינ רתסא לגס
 חאל ינצומ ריאמ קחצי לגס

 החפשמ ינצומ ה׳זור לגס
 החפשמ רלימ היח לגס
 תוחאו ףלוו השמ רלימ לחר לגס



 הרובד טנדוטס היבוט ןמדירפ
 לקיר טנרטפלאפ המלש ןמדירפ

 םהרבא טנרטפלאפ ! התחפשמו הרובד ןמדירפ
 ףסוי טנרטסלאפ ותשאו והילדג ןמדירפ

 ותחפשמו עשוהי טנרטסלאפ לריצ ןמדירפ
 ליבומ קיצינופ ן ףסוי דוד ןמדירפ
 החפשמ יקסבופופ הדירפ ןמדירפ

 לאפר יקסרוקופ לירב רטומלרפ
 רתסא יקסרוקופ לביל רטומלרפ
 הליכ הרש יקסרוקופ בקעי רטומלרפ

 רתסא יקסרוקופ האל רטומלרפ
 םהרבא יקסרוקופ הרש רטומלרפ
 לאומש סקופ ריאמ רטומלרפ

 לטיא סקופ הקבר רמומלרפ
 ביל השמ סקופ הגח רטומלרפ

 קחצי סקופ תונב 2ד לחר רטומלרפ
 הקבר סקופ םהרבא לקנרפ

 הרש סקופ והילדג לקנרפ
 הרפש סקופ ; לדי לקנרפ

 תונב 2ר הנה ףוסוליפ גילז לקנרפ

 ףסוי ףוסוליפ הרש לקנרפ
 ותבו ותשא ,והילא לקניפ הוח לקנרפ

 ותחפשמו לארשי ןיטשלקניפ רתסא לקנרפ
 ותשאו והילדג רקניפ והיעשי השמ יטיבוצרפ

 לחר רקניפ לטיג יטיבוצרפ
 הסדה רקניפ 1 הרש יטיבוצרפ

 ותשאו לשרה רקניפ דוד יטיבוצרפ
 לאקזחי רקניפ הנח יטיבוצרפ

 םידליו טחי רקניפ ףסוי יטיבוצרפ
 שיכיל םהרבא רקניפ הטי קינזובשפ
 ףסוי קינריפ הרש קינזובשפ
 הדירפ קינריפ הבלמ קארפאיצ
 האל לחר ליפנפ הליב קארפאיצ

 ותוחאו השמ ליפנפ עטנ קלריצ
 המלש ץיבקספ הרש קלריצ

 םידליו הבוט ץיכקספ םידליו ריאמ קלריצ
 שריה דוד רגארפ ליולו קלו׳צוק
 הרמ רגארפ המיס קלו׳צוק

 לאומש רגרפ לאומש קלויצוק
 הרובד רגרפ בקעי קלויצוק
 ריאמ רגרפ הרוי קלויצוק

 רזיל רגרפ תוחא קלויצוק
 המלש ןמדירפ בקעי קלויצוק
 הרש ןמדירפ הרש קלויצוק
 לדנמ ןמדירפ לחר קלויצוק

 לדירפ ןמדירפ לדניש קלויצוק.



 לטינ קלויצוק היביצ ןזור
 הכלמ קלויצוק הרובד ןזור

 שרה קלויצוק לאומש םיובנזור
 קחצי קלויצוק הביל םיובנזור

 םידליו הקבר םירמ קלויצוק לארשי םיובנזור
 ותשאו לאקזחי קלויצוק ןבואר םיובנזור
 לארשי קלויצוק ףונה םיובנזור
 הרש קלויצוק לביל םיובנזור
 החפשמ הגונרטוק היח םיובנזור

 החפשמ הגונרטוק השמ *ןרודנזור
 שריה ןמפיל ברה קשירק הוח ףרודנזור
 המלש קשירק החצ *ןרודנזור
 ןימינב קשירק האל ןןרודנזור

 הנח קשירק המלש ףרודנזור
 לדירפ קשירק ליטומ בקעי ץיבונזור

 היח קשירק תידוהי ץיבונזור
 ןועמש לאיחי רקינשרק הרש ץיבונזור

 לרפ רקינשרק םהרבא ץיבונזור
 הנירכ רקינשרק היח הניש ץיכונזור

 לאומש רקינשרק רתסא ץיבונזור
 םייח רקינשרק ביל ץיבונזור

 קחצי ןזור ותחפשמו■ לאימחרי טחוש
 לרפ ןזור קיזיא ןרטש

 טמירפ ןזור ותשאו ליטומ ןרטש
 הלג ןזור ותחפשמו לאימחרי טחוש

 האל ןזור ותחפשמו וסיג
 הקבר הבוט ןזור רתסא ןמיש
 דוד ןזור אביקע ןמיש
 הנירב ןזור דוד ןמיש

 הבולצ ןזור הבול ןמיש■
 הזור ןזור ןבואר ןמיש
 והילא ןזור לביל ןמיש
 והילא ןזור הבלמ ןמיש
 טמירפ ןזור לחר ןמיש

 םידלי 2ר םהרבא ןזור השמ הטונ ןמיש

 שרה ןזור לזיד הרש ןמיש
 לדניש ןזור בקעי ןמפיש
 השב ןזור ליטא ןמפיש
 עשוהי ןחר ף&וי ןמפיש
 ריאמ םייח ןזור םוחנ ןמפיש

 םהרבא ןזור םידלי 3־ו המולב ןמפיש
 בקעי ןזור ותחפשמו ןמלק ונש

 לדיא הנח ןזור בקעי ונש
 הבוט ןזור םידלי ,ונש
 לריצ ןזור היח ונש

 דוד ןזור לשרה יקסבודאינש

 721 91* ןכסנול© רפס





723 



 לזא>בל המלש

 העידיה ונתעיגה ,סופדה שבכמ תחתמ הזה רפסה אציש רחאל

 הילועמו היכב ראפמ ,היה קסנולפ יריקימ .איבל המלש תומ לע

 םולח ,הריציו הדובע ךרד ,הבוראה וייח ךרד לכו ;םינושארה

 דע םינש הנומשו םישמה ינפל ופי ףוח לע ותדר םוימ ,שעמו

 ונריע ןורבזל הלהתו דובכ וז םייח־ךרד הפיסוה — ןורחאה ומוי

 רקיו ביבח קסנולפ ןבל קלחל ונדיב ןיאש ,ונרעצ ברו ,הברחה

 .ול יואר אוהש יפכ ןורחאה ודובכ תא הז

 רעצבו לבאב

 קסנולפ רפס דעו
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 !חכשנ אלו רוכזנ

 ,קסנולפב לארשי תוליהק ישודק תא רוכזנ ןוגיבו הבהאב

 ועדגנש ,ףטו םיללוע ,םישנו םישנא — טאטשיינו ןי׳צוכוס

 .םיאמט ידיב ודמשוהו םייחה ץראמ

 םירע שולשב םידוהיה םיסולכואה לכ ,תושפנ תבבר

 ותמוהו םימויא םייוניעב ונוע ,םירוהטו םיכז םלוכ - הלא

 ידיב ,הדמשהה תונחמבו תואטיגב ,תונושמו תושק תותימב

 .םהירזועו םירוראה םיצאנה

 .םודי אלו המדאה ןמ ונילא קעוז םמד

 !חצנל ונבלמ ףוסי אל שודקה םרכז

 לארשיב הביבסהו קסנולפ יאצוי ןוגרא
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 חצנ ןור בזל

 יד ןיא טנגעגמוא ןוא קסנאלפ ןופ טיילסדנאל ,רימ
 רעיתט ןפיט ןיא פאק םעד ןגייב ןטאטש עטקינייאראפ
 ערעזדנוא - ןדיי רעקסנאלפ ענעמוקעגמוא עלא ראפ
 ףיוא וענעז עכלעוו ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע
 יד ןיא ןראוועג טכארבעגופוא ןפוא ןכעלרעדיוש א

 .סרעגאל־ןטיוט ןוא םאטעג

 עלא ראפ ׳ךייטש־הבצמ" א ןייז ךוב םאד לאז
 .ענעמוקעגמוא

 דעל םייחה רורצב הרורצ םתמשנ היהת

 :ןטאטש־עקטינייאראפ יד ןיא טעטימאק רעקסנאלפ
 טיארטעד - אגאקישט - קראי־וינ
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 רעיורט ןפיט ויא

 רעטאפ ןרעייט רעזדנוא ־וימ וענייוואב

 ןייטשרוב קחצי
 סאלעשזנא־סאל ןרפ

 ןעמוקעגמוא שיגארט זיא רעכלעוו

 החפשמ >ד ןוא רעדניק
 סאלעשזנא-סאל ןרפ



 ורעטלע ערעייט עע>מ קנעדנא םוצ

 רעקסניפ םולש י ע ט א פ
 רעקסניפ הוח י ע ט י מ

 ןענייוואב עקירעמא ןיא ריז ןעניפעג םאור רעדניק רימ
 ׳ךוב־רוכזי" ןיא הבצמ א ןלעטש ןוא ןרעטלע ערעזדנוא

 טיילסדנאל רעקסנאלפ יד ןופ קנעדנא םוצ

 רעטכעט יד
 לעדיירפ

 הקבר
 אבאד
 םירמ

 הרובד

 דע ן ו ר כ ז ל

 הרוג ןימינב לאומש :יבסל
 יקסל תיבמ הרוג הביל :יתבסל

 הרוג תיבמ דלבצרוש לחר החנ :ימאל

 :לבאתמה

 תירבה תוצראמ דלבצרוש םייח



 —רעטסעווש - קעטלא ערעייט עגיימ ןופ ןעקגעדנא ןעגילייה ןיא

 ןינעז עכלעוו - רעדניק ערעייט ןוא סבירעגעווש ־ רעגאווש - רעדירב

 :עכאפע רעלטיה עשיגארט יד ןיא ןעמוקנגמוא

 טדיוט ןעכילויטאנא ׳טשעג רעבליו ןהכה לכיס ןב לארשי ׳ר : רעטאפ

 רעבליו לחר רתסא : רעטוט

 רעדניק 4־קאטשנייו1־רעבלי1 עשטפיל ןוא ףטו• קחצ•

 גרובועדויל־רעבליו רתסא דגוא היעשי

 רעדניק 2 ־ רעבליז־ץאק שינייב ןוא •ריבצ

 רעדניק 2 רעבליז ־ שטי11אראד1יו1 הנח הדש

 טדדט ןצכילריטאנא ׳טשעג טדאגטאב ןהכה יכדרט ןב הדוהי *ר

 טראנסאב לארשי תב תידוהי עכעו

 רעדניק 3 טראגטאב ־ יקסוואקגאיאב היעשי ןוא לחר

 רעדניק ו ־ טראגטאב עמנע• דנוא ןרהא

 עיליטאפ וא טראנטאב ףסוי

 עיליטאפ ונוא טדאגטאב לעוולעוו

 ןעקנעדנא רעייז ערהע

 רעבליז-טראגמאב קחצי ןוא עשטבר





 רוכזי
 קסנאלפ ןופ ןדיי עלא ראפ רעיורט ןפיט ןיא ןעייטש רימ

 ךרוד ןראוועג טכארבעגמוא וענייז םארו טנגעגמוא ןוא

 רעדרעמ־רעלטיה יד

 וייטשנערוב יורפ ןוא ירעה

 דראגמאב ינעפ

 ןהאק אנייל

 ןאמבאג יתפ ןוא םעס

 רעלביפ יזרפ ץא ןאמייה

 גרעבנעזאר יורפ ןוא וועד

 סרעבמעס יורפ ץא םעס

 רענראטס יורפ ןוא םקעמ

 גנילרעפס ןאמייה

 קלאוו יתפ ץא לידנעמ

 דלאוו םקעמ
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 חצנ ן ו ר בזל

 ןיא טנגעגמוא ווא קסנאלפ ורפ טיילסדנאל רימ

 עלא רעיתט ופיט ןוא רעצ טימ וענייוואב עניטנעגרא

 עכלעוו ןשיווצ טנגעגמוא ןוא קסנאלפ ויפ ודיי ערעייט

 ןוא עטסרעייט ערעזדנוא וענופעג ריז ןבאה םע

 עילימאפ ,רעדירב ,רעטסעווש ,ןרעטלע :עטסטנעאנ

 ־שודיק לע ועמוקעגמוא וענעז עכלעוו ,טביירפ ןוא

 עטייטעג ןוא עטזאגראפ ,עטגינייפראפ - המואהו םשה

 עשירעדרעמ יד ךרוד תונושמ־תותימ יילרעלא טימ

 .רעפלעהטימ ערעייז ןוא םיצאנ

 עלא ראפ ךורכז־תבצמ" א ןייז רוב רוכזי רעד לאז

 .לארשי רבק וצ ועמוק וצ ןעוועג הכוז טשינ ןבאה םאוו

 םמד םוקני ׳ה - קנעדנא וקילייה רעייז דובכ

 טנגעגמוא ןוא ןייאראפ טיילסדנאל רעקסנאלפ

 עניטנעגרא ,סערייא-סאנעוכ
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 :יבא

 :ימא

 :יחא

 רוחא

 חצנ ןורכזל
 האושה ימיב וחצרנש הרקיה יתחפשמ ינב רכזל

 גרעבנעטאס יולה אביקע ׳רב והיתתמ ׳ר

 גרעבנעטאס-רעצלעז הקבר עביל

 ותחפשמו גרעבנעטאס יולה השמ והילא

 התחפשמו םיובלעטייט־גרעבנעטאס הטיא עטלא

 !םמד םוקני ׳הו דורב םרכז אהי

 :םיריכזמ

 תעבגעטאש יולה הדוהי קחצי
 גרעכנעטאס־ץירג לחר ותשא

 אניטנעגרא



 קנעדנא וק>ב>>א םוצ
 "םשה־שודיק" ףיוא ןעמוקעגמוא זיא םאור עילימאפ ערעייט רעזדנוא ןופ

 םיובנירג םייהרעד ןופ ,עטנ ארבאד רתסא דרפ ןוא םהרבא
 רעדניק 3 ערעייז טימ ןאמניילק םייהרעד ןופ ,עטנ רמת יודפ ןוא בקעי השמ

 עטנ םייהרעד ןופ ,םולב הביוט הנח ןוא לישריה
 יכדרמ ,האל ,הוח :רעדניק 3 טימ

 יכדרמ ,האל :רעדניק 2 טימ ,עטנ םייהרעד ןופ ,גרבמאטש הוזה ליביפ
 עטנ םייהרעד ןופ ,ןיטשגינעפ לחרו והילא

 עטנ םייהרעד ןופ ,קראמיינ םירמ ןוא ןרהא דוד

 ןסעגראפ טשינ לאמנייק ייז ןלעוו רימ

 קראי וינ ,עילימאפ טימ אילעפ יודפ ןוא עטנ םיאול
 עניטנעגרא ,עילימאפ ןוא עטנ עלעגייפ ןוא ריאמ

 עניטנעגרא ,עילימאפ ןוא עטנ עיצבאד יורפ ןוא *!םוי ךלמ

 קנעדנא וק>ב>>א םוצ
 ןעמוקעגמוא זיא טאוו עילימאפ ערעייט רעזדנוא ןופ

 םשה־שודיק ףיוא

 ןאמגילעז אדור יורפ ןוא שטיוועלעארזי היעשי ןתנ
 םייהרעד ןופ ,ןאמצלאטש הבוט הרש יורפ ןוא יאתבש

 שטיוועלעארזי
 ןאמצלאטש לארשי ץז

 םייהרעד ןופ ,שטיוועלעארזי הקטיא ןוא ריאמ לאיחי
 רעטכעט ייווצ טימ דראביורג

 שטיוועלעארזי םייהרעד ןופ ,רעכאמוש רתסאו לואש
 עינאס ןוא םהרבא :רעדניק ירוצ

 שטיוועלעארזי ביל השמ

 ןסעגראפ טשינ לאמנייק ייז ןלעוו רימ

 עילימאפ ןוא !יאלוב השמ ןאמ ןוא שטיוועלעארזי םירמ
 ליזארב ןיא

 עילימאפ ןוא עטנ ריאמ ןאמ ןוא שטיוועלעארזי עלעגייפ
 עניטנעגרא



 םלוע רכזל

 :יבא גרבנליא הדוהי קחצי

 :ימא םולב תיבמ גרבנליא הדירפ היח

 :יתוחא גרבנליא הוח

 :יתשא הטרוק תיבמ גרבנליא לטיג

 :יחא האושב הפסנש גרבנליא בקעי השמ

 םהידלי תשמחו ץיבונמחנ תיבמ לטיג ותשאו
 :יסיג אצינוויפ ןימינב

 :יתוחא םהידלי תשמחו גרבנליא תיבמ אצינוויפ לרימ לחר

 לבאתמה

 גרבנליא הירכז

 ולפנ הלא
 רלטיה יחצור י״ע

 םיהלא רוכזי

 :אבא לצרואוומיוב םייח

 :רקיה יבא
 גיצנדב רטפנ לחרו לאומש ןב רסוי

 :אמא לצרואוומיוב האל
 :הרקיה ימא

 ץיבשואב הדמשוהש היתבו בד תב האל
 ! :יתויחא :ח א לצרואוומיוב.קחצי
 ודמשוהש (לדנהו לרפ) הנינפו היתב :חא לצרואוומיוב השמ
 :תוחא לצרואוומיוכ הקר׳צ

 ץיבשואב

 :רקיה יחא :תוחא לצרואוומיוב הוח
 היזיגריק ירהב-תמש יאמש

 םמד םוקני םשה

 הטילפל דירשה םילבאתמה

 טרבלא האלו שןסוי ןב בד לצרואוומיוב הדניהו ז!םוי



 חצנ הרכזל חצנ הרכזל
 :ע״נ םירקיה םירוהל

 םואב הקבר לחרו םייח
 ןמיונ ףסוי הלעבו הטיא :תויחא :םירקיה ונירוהל

 רקסנולפ םהרבא הלעבו הנח סקופ הכלמו גילז
 לידגמו לחר :םהידלי

 םואב השנמ :וניחא הימיז ותיערו סקופ םייח :וניחא
 םואב הזיור :ונתדוד השאמו גילז :םהידליו

 :אבא דצמ א תבהו אבס ! ץישפיל יאתבשו המולב :ו נ חוח א

 םואב השאבו יכדרמ סקופ לחר :ונתוחא

 :אמא דצמ אתבסו אבס
 סכופ לטינו םייח םהרבא [

 םואב הרשו והיעשי גנלש ריאמו ליכר

 םואב לאומש ןג־תמר ,םקו ןתנו הקבר

 חצנ הרכזל חצנ ןתכזל
 ע״נ ם י ר ק י ה ם י ר ו ה ל

 ע״נ םירקיה םירוהל
 סבופ הדניהו םירפא סקופ לידנישו שיביל

 :וניתויחאו וניחא סקופ לאומש :םיחא
 סקופ והיתתמו

 םהידליו םולבדלעפ אינאפו טמירפ
 םהידליו סכופ הספו גילז סקופ למיג :תוחא י

 םהידליו ןמדלוג השטיאו הבואמ ןידג הנחו לאפר :תודוד
 םהידליו הקראצ *ןסויו הזיור ןידג הניפ

 םהידליו סכופ טעמירפו םהרבא ה״חגו ודמ7 !היתונב םהידליו םוכייד ריאמו הקבר
 םכופ לאומש ץרג הנשושו לאכימ :דוד

 םבופ עשטיא \ ןידג הלייקו םהרבא ,דוד :םהידלי

 םכופ בקעיו הניב סקופ הרשו ןימינב
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 >נא >רף7> תא הכבמ וניריקיל רכז
 החפשמה ינבו

 :באה

 קלוב יכדרמ
 קלוב הקלא

 :ירוה

 :ילעב רקוצ לאכימ ביבא-לתב רטפנ ,ןמלוב דוד ,רב באז

 :ידלי רקוצ הניפ :םאה
 רקוצ יכדרמ ל״ז ,ןהכה קחצי םייח ׳ר תב הקבר

 רקוצ הטע ןי׳צוכוסב הרטפנ
 :חאה

 :יתוחא (קלוב) ץיבוקציא דבכוי בונח׳צמ ץלוש תיבמ אדוד ותשאו ןמלוב חנ

 :הידלי ! ץיבוקציא יכדרמ םיצניבשואב האושב ופסינ — םהידליו ׳!

 ץיכוקציא םהרכא :תוחאה :
 ופסנ םהידליו בקעי הלעבו לעפא לטינ (

 םיצניבשואב האושב
 1 ץיכוקציא רתסאו

 :םיכבמ

 ותחפשמו ןמלוב והילא 'לאומש

 םייחה רורצכ הרורצ םתמשנ יהת

 (קליב) ץלוהנרב המולב התחפשמו (אנאש) ינש רתסא

 יתחפשמ ינב דבזל
 יטגוב הליב ותשאו חספ לאומש תחפשמ

 יטגוב הל׳הזור
 עשוהי םנבו הל׳הספ ותשאו וקר׳צ לישרה

 :תונבה

 :תבה םנבו ןיטשרוב הלעבו יטגוב הצ׳האל

 :ןבה םתבו םיבו רצינש לימה תיבמ הלוט ותשאו יטגוב המלש

 יטגוב רזעילא
 היסורב חצרנש יטגוב בקעי

 :ןבה

 רעואליב גילז הלעבו הטפ

 םידיב וחצרנש םישודקהו םירוהטה םירכזנה לכ
 ןטשה רלטיה יחילש י״ע תואמטה

 הלבא
 התחפשמו ימחלה־תיכ לחר

 :יתדוד תב
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 היכוב >נא הלא לע

 :םירקיה ונירוה

 קינטולב הפסויו ףסוי

 :וניתויחאו וניחא

 הרובדו ,הליב ,שריה ,קחצי ,בקעי

 קינטולב

 ררוצה י״ע ותרכנש

 :םיכבמה

 םירקיה םירוהה רכזל
 החפשמהו

 :וניבא
 קסנולפב רטפנ ,ל״צז קינטולב השמ ףסוי

 :ונמא
 ,יקסרימשיו תיבמ ,תקדצה קינטולב הרש היח

 לארשיב הבוט הבישב הרטפנ

 :וניחא
 ל״ז קינטולב יבצ קחצי

 :ותשא
 האושב ופסנ ,קלודנ תיבמ לטיג

 :וניחא ינב
 האושב ופסנש םהידליו השמו בקעי ,סחנפ

 :ונדוד
 רטפנש ,ל״ז יקסרימשיו יולה לאירזע

 לארשיב

 :ונתדוד
 לארשיב הרטפנ ,ל״ז יקסרימשיו לחר הנירב

 :ונדוד
 הבישב רטפנש ,ל״צז יקסרוקופ ןמחנ לארשי

 לארשיב הבוט

 :הדודה
 הרטפנש קינטולב תיבמ יקסרוקופ הקרצ

 קסנולפב
 האושב ופסנש םהידכנו םהידלי

 םיכבמ

 ותחפשמו ןופיפוי לאקזחי
 התחפשמו ןמלוג הדירפ
 התחפשמו הקפמורט חוח
 ותחפשמו קינמולכ שוכיל

 קינמולכ םהרכא

 בולדרבס-קינטולכ היח



 הרכזא הלא

 אתבסו אבס קסנולפב ורטפנש — ןיטשמולב הנחו לסוי :םירקיה

 אתבסו אבס לטימ ותשאו טסורפ לרב

 האושב ופסנש הלאו

 :אבא ןיטשמולב יבצ

 :א מ א טסורפ תיבמ ןיטשמולב הבוט הרש

 :יסיג ןיטשמולב תיבמ לריצ הנירב ותשאו הברוק השמ

 :יחא ויטשמולב ףסוי

 :דודה רלסרב

 :הדודהו םידליהו רלסרב הגיפ

 :דודה גרברבליז ריאמ לאיחי

 :הדודהו ןיטשמולב תיבמ גרברבליז הרש היח

 :דודה הנח ,ףסוי םידליהו ותשא ןיטשמולב והילא

 :יתסיג לרב םדלי םע ןמכוה תיבמ לאירתכ תשא - ןיטשמולב הרש

 :הדודה םירמו רלמילא םידליהו וירג תיבמ טסורפ הדניה

 תלבאתמה
 ןיטשמולב תיבמ קורק לחר

 93* קסנולפ רפס
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 □תחפשמו םירקיה םירוהל

 :אבא ׳ץיברב רזעילא

 :אמא תיפי־המ תיבמ ׳ץיברב הבוט

 :יתוי חא האלו הדירפ־הטיא

 :חאה ןמלז

 :םילבאתמה

 ןמפוק קחצי

 ׳ץיברב תיבמ ןמסוק רתסא

 וניריקיו וניבוהא רכזל חצנ וורכזל
 (ל״ז אתבסו אבסל םרפ) האושב ופסנש :יבא

 ןמכלב יבצ והילא ן
 :יתוחא 1

 :אתבסו אבס םהידלי תשולשו ץיכומיש דינה הלעבו הפלמ |

 ןמכלב לחר הקברו הדוהי :יתוחא |
 :םירקיה ירוה םהידלי ינשו גרבנזור הירא יבצ הלעבו היספ 1

 ןמכלכ תיבמ אריפש הנחו םולש ׳ר :יתוחא 1
 אריפש למיג הרש :יתוחא םהידלי יבשו ץיטשריפפ לארשי הלעבו הכנ

 םידליהו ותשא ,אריפש לספש :יחא :יתוחא ןמכלב ■הדח
 :יחא ןמכלכ קחצי הדוהי

 :יבורק םהידלי תעבראו רלדניס ןרהא
 :יחא ןימק באז ןרהא

 לבאתמה תלבאתמה

 ותחפשמו אריפש קחצי לשנה הרש



 רכזל םירקיה ונירוה
 האושב ופסנש

 :אבא רטנרלג דוד

 :אמא רטנרלג םירמ

 :וניתויחא האלו המירפ

 :וניחא בקעיו קחצי

 :תולבאתמה

 ץסלדנמ האלמ :תונבה
 רטנרלג תיבמ לאירוצ הרובד

 דע ןורכזל ונתחפשמ רכזל
 !! במולוג לואש :א ב ם

 האל לחר :אתבס
 קסנולפב ורטפנש

 ץרג והיעשי :אבא האושב ופסנש הלאו

 גרבנדניל תיבמ ץרג הנח :א מ א במולוג סנוי :אבא
 במולוג רבגוי ;אמא

 במולוג הצנרב :יתוחא
 במולוג םהרבא :יחא

 , :ידוד
 במולוג תיבמ הדירפ ותשאו רזעילא
 םהידליו במולוג הקבר ותשאו לאומש

 הדניהו במולוג קיזיא
 םהידלי 7-ו האל ותשאו ןהב ףסוי

 :םילבאתמה

 במולוג תיבמ לחר ותשאו בולדיש לארשי

 לבאתמה ןבה

 ץרג דוד



 ופסנש ונריקי רכזל
 המויאה האושב

 :םאה
 ץיבוקשומ תיבמ ץירג הרש

 :חאה
 ץירג בקעי

 :תוחאה
 ץירג לדנימ

 :הדודה
 ץיבוקשומ תיבמ יקסנזל לדנימ

 :דודה
 יקסנזל עשוהי
 :ה ד ו ד ה ־ ת ב
 יקסנזל לטיג
 : הדו ד ה־ת ב

 יקסנזל הנירב
 :דודה

 ץיבוקשומ ןועמש
 :הדודה

 ץיבוקשומ הזור
 :דודה־ןב

 ץיבוקשומ הירא־בקעי

 חצנל םייחה רורצב הרורצ םתמשנ היהת

 התחפשמו גרבנטוס לחר
 ותחפשמו ץירג ה׳צרא

 הניטנגראב ותחפשמו ץירג לאומש
 ותחפשמו ץירג השמ

 לארשיב התחפשמו ןמסיש היח

 חצנ וורכזל
 :ל״ז יבא

 השרוב רטפנ ,ןמטרג לאירזע ןב ןורהא
 49 ליגב

 :ל״ז ימא
 האושב התפסנש ןמטרג האל

 :ל״ז יתוחא
 האושב ופסנש התיב־ינב םע ןמטרג ח,לנא

 :ל״ז יחא
 האושב ופסנש ותיב־ינב םע ןמטרג לאומש

 :ל״ז יתא
 האושב ופסנש ותיב-ינב םע ןממרג יבצ

 :יתוחא
 האושב התפסנש ןמטרג הקנורב

 :ל״ז יחא
 האושב הפסנש ןמטרג לאירזע

 ןמטרג השמ

 חצנ ןורכזל

 :יתוחא

 הנכוד תיבמ הנירב רתסא

 :םידליה

 עשוהיו הי׳צוג ,הדלוג

 םילבאתמה

 ןילי תחפשמ
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 האושב ופסנש ונירוהל ןרעוגלע ענייוכ
 םיצאנה י״ע

 רעגיצנאד ןתנ

 ׳ץיואנאגיצ עילימאפ - רעגיצנאד רתסא

 :רעדירב ענ יימ

 רעטלא :אבא

 עילימאפ ןייז ןוא השמ ןהכ ריאמ קחצי

 ץיבונגיצ תיבמ עבש־תב
 :אמא

 :רעטסעווש ןיימ

 ןאמ ןוא עבעיל
 :וניחא

 ן םידליהו רצינש תיבמ הניד ותשאו ןהכ סחנפ

 ןהכ השמ
 :חאה

 רעיורט ןפיט ןיא

 רעגיצנאד עשטיא :לבאב

 ןהכ עשוהיו היח
 איפלעדאליפ
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 חצנ וורכזל
 :יחא

 םהידלי תשמח םע רתסא ותשאו לדנה דוד

 :יחא
 תשמח םע לדניש ותשאו לדנה לאומש

 םהידלי

 :יחא

 םהידלי תשולש םע הבוט ותשאו לדנה ?ןבוי

 :יתוחא

 םהידלי ינש םע הלעבו לדנה לחר

 םילבאתמה
 ירחסמ תחפשמ

 םירקיה םירוהל

 ןמלמז םייח :אבא

 המרפוא תיבמ ןמלמז הקבר :א מ א

 ץטשלקניפ דורב :ו נ ס י ג

 ןמלמז תיבמ ןיטשלקניפ הנח :ותשא

 ןמלמז תיבמ רתסאו גוצרסו לשנא

 ןמלמז הלופ ותשאו השמ

 ןמלמז הסדהו לאירבג

 םירקיה םירוהל

 גוצרסו יאתבש :אבא
 קסנולפב ותמ ,גרבנירג תיבמ גוצרסו לחר :א מ א

 האושב ופסנ

 קילדנומ ןרהא םהרבא :יסיג
 גוצרסו תיבמ קילדנומ (הפיז) השוז :ותשא

 הדוגישפ רכששי :יסיג
 גוצרסו תיבמ הדוגישפ הינורב :ותשא

 םהרבאו בקעי םהידלי םע

 גוצרסו לישנא
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 ם > ח ר פ רורצ
 ע״נ י ק ס ב ו ק י ז לחר לש הרבק לע

 קסנולפמ לשנה הכלמ לטיגו דוד יר תב
 (14.2.1962) ב״כשת ׳א רדא ׳י ׳ד םויב ,ןג־תוכרב הרטפנש

 ,ונתחפשמ ינבל הרוסמו הנכ הדידי ,הרקי הרבח לש הרכזל

 קסנולפב םיובנירג הרש תיב

 ונריע ינב לכל םיעודי קקזנ לכל התוריסמו תירוביצה התוליעפ

 ונברקמ שומי אל הרכז

 ילארשיב הירבחו הידידי — התחפשמ ינב םע דחי התומ לע לבאתמה

 קרוידינ םיובנירג (קישרה)ירה תחפשמ



 חצנ ו ו ר כ ז ל
 וניריקי תא םימשור ונא בר רעצב

 :האושב ופסנש

 :ונירוה
 רבשרו ריאמ בקעי

 רבשרו הצלוט
 יקסנזל יבצ

 יקסנזל הליב הדנה
 :םיחאה

 יקסנזל ןמלק
 יקסנזל והיעשי
 יקסנזל השמ
 יקסנזל ןועמש

 :תוחאה
 רבשרו לירפ

 :תוחאה
 רבשרו הנה

 :סיגה
 ץיבוקבל לאיחי

 :תוחאה
 חבשרו) ץיבוקבל היח

 :תוחא ןב
 ץיבוקבל בקעי

 :תוחא תב
 ץיבוקבל הנח
 :רזעילא תשא

 (םיובנירג) רבשרו הנח
 :רזעילא ןב

 רבשרו בקעי
 :םהרבא תשא

 (׳ץיבובוקי) רבשרו לחר

 םייחה רורצב הרורצ םתמשנ יהת

 רבשרו הבחו רזעילא
 (יקסנזל) רבשרו לחרו םהרבא

 חצנ ו ו ר כ ז ל
 :אתבסו אבס

 האלו והילא ןמשיט
 ן ^

 הימחנ ןמשיט
 :חא

 ביל ןמשיט
 :תוחא

 דבכוי ןמשיט
 :תוחא

 לחר ןמשיט
 :הדודו דוד

 לירפו קחצי לעוועח
 :הדוד תב

 הרשו ףסוי שילק
 :הדודו דוד

 לחרו רסיא קינבוחורפ
 :הדודו דוד

 רתסאו סחנפ קינבוחורפ
 :דוד־ןב ינב

 השמו ןמלז קינבוחורפ
 :הדודו דוד

 הזור הנחו לארשי ןיטשרוק
 :הדודו דוד

 לחרו היעשי ןמשיט
 :הדודו דוד

 הדניהו השמ ןמשיט
 :דוד ינב

 םירמו דוד ןמשיט
 :דוד ינב

 הגיפו ןמלז ןמשיט
 :דוד תב

 המילב ןמשיט
 :הדודו דוד

 הרשו לאוי ןמשיט
 :דודתב

 דבכוי ןמשיט
 :הדודו דוד

 לידנישו יכדרמ ןמשיט
 :הדודו דוד

 הרובדו הילדג ןמשיט
 :דוד ינב

 םידליהו הלקטו ליולו ןמשיט
 :םינתוחמ

 האלו לקוי ןמלד

 :םילבאתמה

 הנחו סחנפ ןמשיט
 הכלמ ןמשיט
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 חצנ ןורכזל

 :אתבסלו אמאל

 ב״פרת ןסינ ׳ח ,קסנולפב הרטפנ ,רגירק תיבל ץיבוכנח הכלמ הגיס

 :אבסלו אבאל

 א״ישת טבשב ט״י ,לארשיב רטפנ ,ץיבוכנח ןושרג לארשי ןב םייח השמ

 :יתדודו יתוחאל

 1932 ,קסנולפב הרטפנ ץיבוכנח םייח השמ תב הרובד היח

 :ידודו ילעבל

 1954 ירשת ׳ג ,לארשיב רטפנ ,רגירק הירא

 :י מ א ו י ת ס י ג ל

 1920 ,קסנולפב הרטפנ הדוגישפ תיבל ץיבוכנח רתסא

 :ידודו יחאל

 1936 ,לארשיב רטפנ ,ץיבוכנח רשא

 :יבאו יתאל

 האושב הפסנ ,ץיבוכנח םייח השמ ןב המלש בקעי

 :יתדודו יתוחאל

 קינטולב רשא הלעבו ץיבוכנח תיבל קינטולב לטיג הניד
 האושב ופסנש םידליה םע

 :םילבאתמה

 התחפשמו רגירק ימענ

 התחפשמו ןמ הינה
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 חצנ ן ז ר כ ז ל

 בואט הזורו היבוט ןנחלא ל״זסירקיה ונירוהל

 בואט בקעיו בואט *ךלמילא :וניחא

 :םהיחאו םהיתונבו םהינב םילבא

 הכוס רתסא

 ספ הרש

 סואמ לארשי

 םהיתוחפשמו סואמ והימרי

 ל״ז וניבורק

 ץיבקטונ תיבמ האל ותשאו ריאמ לאיחי :אבס
 ביוט הל׳הדניהו לאקזחי שריה :ונדוד

 בואט היצחנו הי׳ציא ,לאוי :םהינב
 והילא םנבו הניולמ ותשאו ץיברוה קחצי

 רתסא םתבו ץיברוה תיבמ הדלוג ותשאו רצינש גילז

 :םילבאתמה

 הכוס רתסא

 ספ הרש

 סואמ לארשי

 םהיתוחפשמו סואמ והימרי

746 



 ונירוה רכזל
 האושב ופסנש

 :אבא קרופוט ךורב

 :אמ א קרופוט הרובד

 :תוחא קרופוט רתסא

 :חא קרופוט ףסוי

 :םילבאתמה

 קרופוט יתבשו הרפש

 חצנ ן ו ר כ ז ל

 1919 תמ ,רקינרשט קחצי

 םיצניבשואב האושב התפסנ ,רקינרשט לרפ
 :םירוהה

 :יתשא 1947 םילשוריב התמ ,המולב

 :יחא 1960 דנלריאב תמ ,המלש

 :יחא םיצניבשואב ופסנ ,םהידלי םע הנח ותשאו רקינרשט יול

 :יחא האושב קסנולפב הפסנ ,רקינרשט לאומש

 :יחא קסנולפב תמ ,רקינרשט דורב

 :יחא קסנולפב תמ ,רקינרשט לטוי

 :םילבא םתומ לע

 רקינרשט םירמו .א םהרבא



 דע ו ו ר כ ז ל
 יצאנה םימדה־רטשמב ופסנש וניריקיל

 ר ו ה .ד

 יחאה

 :יחא

 :אבא

 :אמא

 חו חא

 חו חא

 ןיורק םייח
 ןהכ תיבל ןיורק לדניש

 ותבו ןורטיצ דוד חלעב םע המולב
 ץיבומרבא לאיחי הלעב םע םירמ

 הדוהי

 האושב ופסנש החפשמה ינבו םיבורקה לכ ןכו

 ץורק תיבל רמרק הביכח

 ץורק תיבל ןרוהניש הלה

 האושב ופסנש ונתחפשמ ינב רכזל

 ןהכ ןרהא
 ץיבוכנח תיבמ ןהכ לזיר

 תידוהי
 הניד םתבו ולדיש לארשי הלעבו הרש

 םרכזל דובכ

 (ןהב)יביבא םירמ
 ןהב ןושרג



 חצנ ו ו ר כ ז ל
 אנהכ האל לחרו ןנחוי ריאמ :ירוה

 אנהכ דוד :יחא
 יקצולס ביל הדוהי :יסיג

 רנטוק קיזיא :יסיג
 האושב ופסנש אנהכ רנבאו הסדה ,לאומש :יחא

 האושב ופסנש הלבו הקבר הידליו רנטוק הכלמ הסיז :יתוחא
 האושב ופסנש םהיתוחפשמו רתסאו המלש :י ת ו י ח א

 יקצולס דוד הנבו םירמ
 האושב ופסנש הידליו ץפרש יכדרמו הרש

 םנבו יול םירפאו הטיא
 האושב ופסנש םידליהו הלעבו טסורפ רתסא

 האושב ופסנש ןמרמיצ תימולשו לבילו הנח :י ח א ת ב

 :םילבאתמ

 םתחפשמו אנהכ רתסאו בקעי

 וניחא רכזל םירקיה ירוה רכזל
 קסנולפב ורטפנש

 הליב הקברו דוד ןב ל״ז ןהכ היכוט

 האושב ופסנש תויחאו םיחא רכזל
 ררוצה ידיב לפנ רשא

 דורב ורכז יהי

 ,קחצי ,יבצ ,הרפש ,רכששי ,הליצ ,הרש

 ההלב

 :םילבאתמה

 :תלבאתמה
 םתוחאו םתב
 אנהב רתסא

 התחפשמו ןהמ תיבמ גור האל
 ותחפשמו ןהכ השמ

 ותחפשמו ןהכ דסוי
 ותחפשמו ןהכ קחצי

 ןהכ תיבמ ןצינ הלדניש
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 חצנ ן ו ר כ ז ל

 הינידיל (לשרה)יבצ
 :ירוה | ץיבובוקעי תיבמ הינידיל הכלמ

 :יחא •ןמחנו רזעילא
 :יתויחא לחרו הליצ ,הרש

 :אבס ץיבדבוקעי ןנחוי המלש
 :אתבס לקניפרוג תיבמ ץיבובוקעי רתסא

 ץיבובוקעי תיבמ רבשרו לחר
 התחפשמו הפיצ

 התחפשמו הרובד
 התחפשמו דבכוי

 :יתודוד

 :אבס הינידיל הלז
 :אתבס הינידיל הרש

 :יתדוד התחפשמו (הינידיל) קינלגי הרובד
 התחפשמו האל
 התחפשמו לטיג

 דוד המ םע הינידיל הינורב
 הינידיל קחצי

 :יתודוד

 :םילבאתמה

 (הינידיל)יקסורמס רתסאו דוד

 (גנילרפש) ץיבובוקעי םירמו רזעילא

 הדנקכ ,רזעילא ונכו הינידיל בקעי

 :יבא גנילרפש לאלצב
 :ימא חפפק)גנילרפש הקבר
 :יתוחא גנילרפש הכלמ הרש

 :םילבאתמה

 (גנילרסש) ץיכוכוקעי םירמו רזעילא
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 :אבא

 :אמא

 :תוחא

 :תוחא

 :סיג

 :אבא

 :אמא

 :יחא

 חצנ וורכזל
 ץיפיל קחצי

 ןמניש תיבמ ץיפיל הקבר

 הנח

 הניפ

 םוחנ ןמדלפ

 ץיפיל תיבמ המיס ןמדלפ

 ץיפיל תיבמ יקסנילק הלדא

 דע הרכזל
 יאמ קחצי םחרגא

 רקוצ תיבל יאמ הפלז

 יאמ קיטומו קיולו ,קירב ,השמ

 םלוע וורכזל
 םנבו הבלמ ותשא ,ץיבוטסומ יבצ תחפשמל
 יכדרמ

 :םהיתונב
 םתחפשמו הזלשז בקעי הלעבו הזור הרש
 הליכו היספ
 ןמבלב ,םכמא ,לשנה תחפשממ ידידיו יבורק
 ןמשיטו

 :ידידיו ירבח ירומ
 ־סיוטס והיעשי ,אנהב לואש ,הלד׳צריוז ריאמ
 רדורכ והיתתמו יקסכוק
 תיב יאב םיגומלאהו םירקיה ידידי לכ ןכו

 ל״ז והיעשי ׳ר לש שרדמה

 קסנוילפ וטיגב םלוכ ודמשנש
 תואטיגה ראשבו

 םירוהטו םישודק םלוכ
 חצנל ךורב םרכז יהי

 םתוא חכשנ אל םלועלו

 םילבאתמה

 ותחפשמו לשנה והילא השמ

 חצנ הרכזל
 :אבא

 האושב הפסנש הירכז ןב רלימ לאומש

 :אמא

 האושב התפסנש ןהכ תיבמ רלימ הבוט

 :יתויח א
 רלימ האלו הרש ,הדירפ ,לרפ

 היבצ ותשאו ןהב לישרה :םידודה
 רתסא ותשאו ןהב השמ
 לפוי הלעבו טינילק הרש
 הילפ ותשאו ןהב לאומש

 םילבאתמה

 םידליהו הלעב ,(יאמ תיבמ)שחטכיל דבכוי

 (היגלבמ)יאמ סחנפ
 :תלבאתמה

 םולש הינג



 וניריקי תא הרמ םיכבמ ונא
 רלימ קחצי

 רלימ הרופצ

 םדה־יאמצ םיחצרמה ידיב ודמשוהש הלאו

 (רלימ תיבמ) הנירב ותשא רסודלוג המלש

 רלימ לחר
 רלימ סחנפ

 :יסיג

 :יתוחא

 :יחא

 חצנ ןורכזל
 :ל״ז ונמא

 קסנולפב הרטפנש ינצומ לירפ
 :ל״ז יתוחא

 קסנולפב הרטפנש ינצומ רתסא
 :ל״ז ר ק י ה ו נ נ ב

 ץראב רטפנש ינקזח יגח׳
 :יסיג

 רטפנש ל״ז יקסניזזרב ריאמ לאיחי
 אניטנגראב

 :םיצאנה י״ע האושב ופסנש הלאלו
 :ו ביבא

 ל״ז ינצומ יאתבש
 :יתוחא

 ל״ז ינצומ תיבמ םרו הוח
 :יסיג

 ל״ז לדנמו רתסא ,לרב םהידליו םרו דוד
 :יחא

 ל״ז םידליהו ותשא ינצומ לארשי
 :יחא

 ל״ז םידליהו לטינ ותשא ינצומ עשוהי

 וניריקי ןדבא לע ,הרמ םילבאתמ ונא
 (ינצומ) ינקזח השמו הרש

 הניטנגרא ,ינצומ תיבל יקסניזזרב הכלמ

 םילבאתמה
 ותשאו (רלימ)ירוחצ לאינד

 חצנ וורכזל
 :וניבאל

 קסנולפב רטפנש ל״ז טקשומ ןמלז
 :וניחא

 1963 ,ב״הראב רטפנש ל״ז טקשומ השנמ
 ץראב רטפנש ל״ז הדוגישפ דג י ת ו ח א ןב

 םיצאנה י״ע האושכ ופסנש הלאלו
 ל״ז טקשומ הרובד :ימא

 :יתוחא
 ל״ז טקשומ תיבמ הדוגישפ עלעטיג

 :יסיג
 ןמלק םנבו ל״ז הדוגישפ בקעי םייח

 ל״ז ץיבובוקעי והילא :יסיג
 :יתוחא

 טקשומ תיבמ ל״ז ץיבובוקעי הטי
 ל״ז ןימינבו הכלמ הוח :םהידלי

 :יתוחא
 הלעבו טקשומ תיבמ ל״ז רלדא עצ׳כימ

 :וניריקי ןדבא לע הרמ םילבאתמה

 טקשומ תיבמ הרשו ינקזח השמ
 הניטנגראב טקשומ והילא תחפשמ
 תירבה-תוצראב טקשומ תחפשמ
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 תוישונאה יעשופ י״ע ולסוח
 ...םודרג יל םלועה לכ

 :וניבא ץיבונמחנ ףסוי

 :ותשא ץיבונמחנ הקבר

 :ונתוחא ץיבונמחנ תיבל גרבנליא לטיג

 :ונסיג גרבנליא בקעי השמ

 :םידלי םידלי 3ר גרבנליא לביל ,האל

 :ונתוחא ץיבונמחנ תיבל ןיול ליטיוצ

 :ונסיג םהידלי ינשו ןיול והילדג

 :ידוד ץיבונמחנ ומחנ

 :יתדוד ץיבונמחנ הליב

 ץיבונמחנ תיבל םידלי 3ר ומכלב הוח
 ץיבונמחנ תיבמ עשטביל ותשאו ףרודסלגנב

 :דוד תב

 :דוד ןב החסב הפסנ ץיבונמחנ היבוט

 :ידוד םידלי 2ר םיובניש לאקזחי

 :יתדוד ץיבונמחנ תיבל םיובניש הנרי׳צ

 :יחא ותשאו דרבסיו םהרבא

 :יחא תב ןזיאניטש איזדנא
 :הלעב א׳זוי ןבו ןזיאניטש קטומ

 :יתוחא תונב ׳ גרובמה הניגר ,הלוט ,הרש
 :יתוחא ן דרבסיו תיבל לושלדנמ הכרב

 :הלעב ןמלזו הלול :םידליו יכדרמ
 דרבסיו תיבל קוטשנמולב היח

 ןמלזו לזיר ,השוד :םידליהו קוטשנמולב לאכימ

 םילבאתמה

 ץיכונמחנ האלו השמ
 < ינמחנ הינודכו לארשי

 :יתוחא

 (אדאנאק)בואט החמשו הרש
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 וניתויחא ,ונירוה רכזל
 םירקיה וניחאו

 גרכנדרונ בקעי קחצי :באה

 ןרוקרקוצ תיבמ גרבנדרונ הנח :םאה

 הבוט-הדעו רתסא :תויחאה

 :חאה
 לאונמע םנבו םולב תיבמ הרש ותשא ,לאינד

 :םילבאתמה

 גרבנדרונ תיבמ םיובננט הרופצ
 גרבנדרונ תיבמ ץיבלפ הטיאו

 םירקיה םירוהה רכזל
 הולמב םהימי ימדב ורטפנ רשא

 חנ דרנרב :אבא
 דרגוניו תיבל חנ ה׳צנורב :א מ א

 האושכ ופסנ רשא תוחפשמה רכזלו

 !רסנולפ — יקסבוקיז הניפ :הדודה

 םהידליו יקסבוקיז ןתנ :דודה

 קסנולפ - רקסנרש ןועמש תחפשמ

 התחפשמו חנ תיבל םולוג (עלעביל) הבוהא

 ותחפשמו חנ ןבואר

 רוכזי

 ומלועל ךלהש עטנ חשמ יבא רכזל

 האושב התפסנש הרקיה יתחפשמ רכזלו

 גרבנזיא תיבל עטנ הלגיפ :ימא

 םהרכא הלעבו הנשוש :יתוחא

 שולשה ןב השמ םנבו

 לישרה תב גרבנזיא הלס
 הסדהו תימלוש :היתונבו

 גרבנזיא השנמ תחפשמ

 עטנ הנידו הפפ תחפשמו

 :לבאתמה

 עטנ בקעי

 םירקיה םירוהה רכזל

 :א בא
 קרמינ הדוהי םהרבא

 :אמ א
 (לירב תיבמ) קרמינ הליב הדניה

 :תויחא
 קרמינ הקברו הרובד

 :חא
 קרמינ ןרהא דוד

 לבאתמה

 קרמינ ןתנ

754 



 חצנ ןורכזל

 :וניבא הנרס בקעי קחצי

 :ונמא קלודנ תחפשממ הנרס המולב

 :וניחא הנרס לאקזחי-שריהו םהרבא

 קלודנ םייח

 הסדה םתבו קלודנ המולב

 םידלי 4־ו ותשאו קלודנ לביל

 :םידוד

 :הדוד הנרס תיבמ הקנומ המיס

 :דוד םידלי 3-ו הקנומ בקעי

 :הדוד הנרס תיבמ טרגמיוב הקלא

 םידלי 4־ו טרגמיוב לידנמ

 :דוד הנרס לאקזחי שריה

 םידלי 2-ו השא

 :דוד קלודנ דניקסיז

 םידלי 2-ו חשא

 םילבאתמה

 רגנו הלוט
 ץיבובול הקשר

 ןיורק הרש

 הנרס יכדרמ

 הנרס לחר

 ר ו כ ז >
 יקסראקאפ לאפר :ר ע ט א פ

 יקסראקאפ האל לחר :ר עטו מ
 :רעטסעווש

 הניג רעטכאט ,ןמסורג בקעי ןעמ ןוא רתסא
 יקסראקאפ בקעי :רעדירב

 יקסראקאפ לאיחי
 :עסומ

 ריאמ ןעט ןוא יקסראקאפ הלייב הרש
 יקסראקאפ

 :ענ יזו ק
 לעקנערפ הדוהי ןאמ ,יקסראקאפ רתסא

 יקסראקאפ םהרבא :ןיזוק
 רעיורט וקיבייא ןיא

 (רעקעפ ירעה) יקסראקאפ יבצ

 יקסראקאפ לאכימ :עדיי ז
 יקסראקאפ אקלע :יודפ

 יקפראקאפ עשטיא :ר ע ט ע פ

 ןוז םיקסראקאפ לאכימ
 יקסראקאפ בקעי
 רעטכעט םיקסראקאפ לאכימ
 יקסראקאפ עביוט

 רוכ ז >
 םתחפשמ ינכו יחא. ,יתוחא ,ירוה רכזל

 םיצאנה חרטה-תויח ידיב וחצרנש םירקיה

 :יבא
 גרבנטוס יולה אביקע ׳רכ והיתתמ ׳ר

 :ימא
 רצלז תיבל גרבנטוס הקכר-הביל

 :יחא
 ותחפשמו גרבנטוס השמ-והילא

 :יתוחא
 התחפשמו גרבנטוס תיבל םיובלטיט הטי

 חצנל סחבשנ אל

 :םילבאתמה

 גרבנטוס בקעי

 םילשורי ,ןמלמז תיבל גרבנטוס היח



 רוכזי
 האושה תונברק וניריקי תומש הלא

 ונתבס־ונמא יקסבלסוגוב תיבל השיד ונבס-וניבא סקופ ףסוי
 סקופ תיבמ הלמ ותשאו ןמטכיל רזעלא

 :םהידלי

 ותשאו ןמטכיל בקעי
 ותשאו ומטכיל לרב

 הלעבו ןמטכיל רתסא
 ןמטכיל הנהו ומטכיל ןתנ

 הנאל ותשאו סקופ ןמלז
 :םהידלי

 סקופ הקנריאו סקופ קטימ
 סקופ דוד םדליו הוח ותשאו סקופ לאומש

 ןמדירפ ןביטס םדליו סקופ תיבמ לחר ותשאו ןמדירפ ףסוי

 סלוגרמ שיביל לאומש ונבו םלוגרמ בקעי
 הגימש תיבמ הרש ותשאו סקופ ריאמ בקעי

 :םהידלי
 סקופ יבצ סקופ םהרבא

 סקופ ןבואר סקופ םירפא

 הקספנ עצמאב רשא םהייח תריש לע

 :םילבאתמ

 ףסוי הנכו התכו רזירפ-סלוגרמ הצנה
 קרוי-וינ

 התחפשמו סקופ תיכמ רעטאר רתסא
 קרוי-וינ
 קרוי־וינ התחפשמו ןמרקא־ןמדירס רתסא
 ׳ץיכ ימאימ ותחפשמו ןמטכיל םהרכא השמ
 כ״הרא

 הלמאוטוג ותחפשמו סקופ הנס
 םייתעכנ סקופ הרשו כקעי תורו ןועמש



 רוכזי
 םירקיה וניתחפשמ ינבו ונירוה רכזל

 :אבא
 :אמא
 :אבא
 :אמא

 יתסיג

 :וניחאו וניסיג

 סקופ שביל
 םוקניש תיבמ םקרפ הדירפ הדלוג

 שטיבורפפ לאכימ השמ
 סקופ תיבמ שטיבורפפ הרש הדירפ

 שטיבורפפ הטי הרש
 האושב ופסנ

 ותחפשמו שטיבורפפ וימינב
 םידליהו שטיבורפפ הרופצו ריאמ

 םידליהו סקופ הרשו לואש
 הדוהי םנבו סקופ תיבמ לדנישו והכ השמ קחצי

 שטיבורפפ תיבמ הספו זיוהניטש בקעי
 םידליהו שטיבורפפ תיבמ טמירפו םוקניש ןמחנ
 םידליהו שטיבורפפ תיבמ לחרו גרבנזיא השמ

 :םילבאתמה

 סקופ הטיאו סקופ ןימינב
 שטיבורפפ תיבמ

 התחפשמו םירוענה ימימ יתרבח רכזל
 םיצאנה םיחצרמה ידיב המלש החפשמ הדחכנ הכיא

 ןיטשלקניפ לואש

 ןיטשלקניפ תור
 ןיטשלקניפ לחר

 ןיטשלקניפ הנשוש

 ןיטשלקגיפ הדוהי

 ץינילק הבוט :המשר
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 ס
 ^ כ ז ת ^

 תחפשמל

 ד״יה ואטלפ ףסוי ׳ר

 םיצאנה י״ע החצרנש

 :םהיתומש הלאו

 םירוהה

 ד״יה ואטלפ שרה ןמלז ןב ףסוי
 ד״יה (רקוצ לארשי תב)ואטלפ (רמת) השט

 םינבה

 ד״יה ואטלפ ףסוי ןב יניס
 ד״יה (ואטלפ ףסוי תב)ןמרוק האל

 ד״יה ומדוק קיזייא ןב שרה

 םידכנה

 ד״יה ןמרוק הדיירפו שרה תב האל
 ד״יה ןמרוק הדיירפו שרה ןב קיזייא

 ד״יה ןמרוק האלו שרה תב הוח
 ד״יה ןמרוק האלו שרה ןב ןמלז

 ורטפנש החפשמה ינב הלאו
 ל״ז (ואטלפ ףסוי תב) ןמרוק הדיידפ

 ל״ז ואטלפ ףסוי תב הדש
 ל״ז (ואטלפ ףסוי תב) דרבלג רתסא

 םייחה רורצב תורורצ םהיתומשנ הנייהת
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 ץראב ורטפנש םירקיה וניחאו ונידוה רכזל

 58 לימ רטפנ ל״ז ןמדירפ השמ :אבא
 59 ליגב הרטפנ ל״ז ןמדירפ הרש :א מ א

 15 ליגב ןמדירפ בד :יחא

 :םילבאתמה

 ןמדירפ תיבמ יקפרימלוש הכרב
 ןמדירפ םולש

 ןמדירפ תיבמ דוד ןכ רתסא
 ןמדירפ תיבמ ןמקדרד הפדה

 םירקיה יחאו ירוה לע

 רטומלרפ ןמלז ףסוי
 ןרוקרקוצ תיבל רטומלרפ הליב הגיפ

 רטומלרפ ןימינב יבצ
 רטומלרפ הימחנ

 םיצאנה םיאמטה י״ע םהימי ימדב וחצרנש

 אצמא אל םימוחנתו הכוב ינא

 (רטומלרפ) ראפ יכדרמ
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 חצנ ו ו ר כ ז ל

 הדוגישפ (בל) שירב :יבא

 יקסרובזדוק תיבמ הדוגישפ הנח :ימא

 הדוגישפ תיבמ יקסבונמלק הגיפ :האושנה יתוחא

 הדוגישפ היבצ :הקודה יתוחא

 הדוגישפ ןועמש :יחא

 האושב ופסנש הדוגישפ לביל :יחא

 הדוגישפ רכששי :ידוד

 ותחפשמו הדוגישפ (לקני) בקעי :ידוד

 הדוגישפ ןמלק



 דע תבצמ

 האושב ופסנש םירקיה ונתחפשמ ינב רכזל

 םמלועל וכלהו

 :וניבא ד״יה רקוצ ןרהא

 :ונמא ד״יה הדוגישפ תיבל רקוצ הנח

 :וניחא ד״יה רקוצ ףסוי

 :וניחא ל״ז רקוצ םייח

 :ונתוחא ] ד״יה רקוצ השט

 :וניחא ד״יה רקוצ לאכימ

 :יסיגו ילעב הולממ ל״ז ןביא הנוי־ןב השמ

 רקוצ תיבל ןביא לחר

 (רקוצ) ינורחא לאקזחי סדנהמ

 96* קסנולפ רפס
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 חצנ ו ו ר כ ז ל

 :אבא ץיפוק רזוע

 :אמא סקופ תיבמ ץיפוק הטי הרש

 :יתוחא תלעבו לחר־הספ

 :יתוחא הכרב היח

 :יתוחא לטיג

 :יתוחא רתסא

 :תלבאתמה

 ץיפוק הקכר

 חצנ וורכזל הפנעה יתחפשמ רכזל
 :אבא יקסבדסדק קחצי םהרבא םיצאנה םיחצרמה ידיכ החצרנ הלופש

 :אמא יקסכוסוק הקכר

 :חא יקסכוסוק בקעי

 :תוחא יקסכוסוק לחר רתסא ץינילק הרופצו השמ :םירוהה

 :חא יקסכוסוק יכדרמ ץינילק דבכויו הרש :תויחא

 :חא (יכצ) לשרה ץינילק ץמינכו בקעי :םיחא

 :תוחא היח ץינילק שריה :אבס

 :תוחא םירמ ריאמ לאיחי :ידוד

 :חא השמ הדניהו באז

 ן :םילבאתמ
 ץראב ,ץינילק תיבמ רודגיו הבוט

 | תירבה תוצראב ,דוד לאומש

 :לבאתמה

 לאומש יקסבוסוק
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 ו ו ר כ ז רנ
 תא ושדיקש םימימתהו םירקיה םיבוהאה ונתחפשמ ישודקל
 הלמנה האושה אובכ הלוע ינב ינפל ללח םלפנב לארשי םש

 םמד םוקני ׳ה .ןילופ תלוגב לארשי תיב לע
 ץיבשואב 1942 רבמבונ — יקסבונמלק החמש

 זיבשואב 1942 רבמבונ — יקסבונמלק רתסא
 השרו וטיגב 1942 - החמש תב האל ,קנילמ־יקסבונמלק

 השרו וטיגב 1939 - יאתבש קנילמ
 השרו וטיגב 1942 - האל תב הרובד הנח קנילמ

 השרו וטינ□ 1942 — האל ןב םייח קנילמ
 השרו וטיגב 1941 - החמש ןב הירא הדוהי יקסבונמלק

 ץיבשואב 1942 - הירא הדוהי תשא ,הרופצ יקסבונמלק
 ץיבשואב 1942 - הירא הדוהי תב הנשוש יקסבונמלק

 קוטסילאיבב 1941 - החמש תב הרופצ ,ןמ־יקסבונמלק
 קוטסילאיבב 1941 — ףלוו ןמ

 קוטסילאיבב 1941 — הרופצ תב הזור ןמ
 זיבשואב 1942 - החמש תב הרובד הנח יקסבונמלק

 החמש ןב בקעי יקסבונמלק
 החמש ןב (קיזיא) קחצי יקסבונמלק

 םלוע דע ונברקמ שומי אל םרכז
 .ה .ב .צ .נ .ת

 ,יקסכונמלק דוד
 תובוחר יקסכונמלק — ינוחמש םייח

 ונירוה רכזל
 האושב ופסנש

 ןימק השמ :אבא
 ןימק לרפ :א מ א

 ןימק הטיא :תויחא
 ןימק הינמ
 ןימק הוח
 ןימק הנח

 ןימק םהרבא :וניחאו

 :םילבאתמה

 קרופוט יתבש
 ןי׳צוחוסמ ןימק תיבמ קרופוט הרפש
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 ונירוה רכזל האושב ופסנש

 :אבא ןיורק ריאמ

 :אמא גנילרפש תיבמ ןיורק הטלז

 :ונתוחא הרש

 :לבאב םייורשה

 :וניחאו םהרבא

 ץורק בדו גילז־םייח

 חצנ וורכזל דע וורכזל
 ץראכ ורטפנש םירוהל

 ןימק הרשו השמ :םירוהה

 ותחפשמ םע ןימק ליכיל :םיחאה ; ספלוק לקוי תב רגירק המורפ :אמא |
 ח״פרת רייא ׳ד

 ותהפשמ םע ןימק רזיל
 רגירק לאומש ןב לארשי :אבא

 בודאלש לישרהו הקדירפ :תויחאה * ב״כשת זומת ׳כ

 :לבאתמה

 םידליהו ץיכוקפמל המוח |

 םידליהו טאלבטאר קחציו הקבר

 םידליהו קיצרכרג לאויו הדלוג

 רעצב םייורשה רגירק בקעי ■
 התחפשמו הנידע הזילע םינג־ןיע !
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 ונתחפשמ רכזל
 העמד-שןס יבגלו ...

 זיוהניטש והיעשי
 זיוהניטש לחר

 קאלשדלוג תיבל זיוהניטש הנח

 האושב ופסנש הלאו
 זיוהניטש לאקזחי םהרבא

 ןפמש תיבל זיוהניטש הספ
 התבו זיוהניטש תיבל קינברס הגיפ

 זיוהניטש הדלוג
 זיוהניטש רשא־לאומשו ׳בקעי לאירזע

 םידליהו זיוהניטש תיבל הכרב היח ותשאו שטקופ ףסוי
 םידליהו שטיבקטונ תיבל לחר ותשאו זיוהניטש השמ

 דעל םחנשנ אל

 (זיוהניטש) ינגא םחנמ
 קינרוקס תיבמ (זיוהניטש) ינבא הנינפ

 דע הרכזל

 :אמא

 1921 — הירא תב רגירק הרופצ

 :אבא
 1920 — רגירק היבוט ןב באז

 :ילעב
 1954 — ןהכ השמ לארשי

 :יתב
 1957 — השמ תב ןהכ הרופצ

 :תלבאתמה

 רגירק תיבמ ןהכ עבש

 חצנ וורכזל
 גרבמטש םהרבא :אבא

 גרבמטש לחר :אמא

 האל :םידליה
 ףלוו םולש

 ריאמ שריה
 לטינ
 הכלמ

 לבאתמה

 גרבמטש בקעי

 :אבס

 :אתבס

 :אמא

 :אבא

 :אמא

 :יתוחא

 :יתוחא
 :םיחאה

 :דודה
 :דודה

765 



 ל״ז םירוהטהו םירקיה ונתיב ינב רכזל
 תרתחמבו תוומה תונחמב ,תואומגב וחצרנ רשא

 (השרו וטיגב) ץיבונמחנ תיבל הכלמ תרמ ונמאו ולדיש קחצי ׳ר וניבא

 :םהידליו
 (ץיבשואב) קליח םנבו ןאמשימ דוד הלעבו םירמ

 (קנדיאמב) הקנד םתבו ןחכ תיבל הרש ותשאו (השרו וטיגב)ולדיש לארשי
 (ץיבשואב)ולדיש חלח

 םיובנייש תיבל הסדה־םירמ תרמ ונמאו (השרו וטיגב)וילק ריאמ ׳ר וניבא
 (השרו ׳זובילו׳זב)

 :םהידליו
 םיובנייש תיבל הרש ותשאו (השרו וטיגב) ץלק בקעי־חמלש

 (ץיבשואב) דככוי םתבו

 (השרו וטיגב) לחר־הדירפ תרמ ונמאו אנהכ הדוהי ׳ר וניבא

 :םהידליו
 (השרו וטיגב) אנהכ חכומ

 (אטילב) אנהכ רדנס
 (יתפרצה אבצב ,ןאילרואב) אנהכ הימחנ

 :םילבאתמ יגארטה םתומ לע

 ולדיש תיבל יריאמ הרש םתב
 (ןילק) יריאמ לאומש םנב

 יריאמ הסדה םתדכנו
 ולדיש תיבל אנהכ הנשוש םתכ

 אנהכ םייח םנב
 אנהכ הכלמו הנר םהיתודכנ



 חצנ ו ו ר כ ז ל

 :אבא ולדיש םחנמ

 :אמא ץיבונמחנ תיבל ולדיש הרש

 :יתוחא ולדיש הנח

 :יחא ולדיש רורב

 :לבאתמה

 החפשמהו ולדיש קחצי

 דע ו ו ר כ ז ל

 רמ הכבמ ינא

 םיחצרמה םינמרגה ידיב המלשה יתחפשמ ןדבא לע

 אצפישרקס תיבמ םיובניש הכלמ יתוחא

 םהלש םידליהי םיובניש ןועמש הלעבו

 (אצסישרקס)ירנכ חספ



 םיצנה י״ע ולסוחש ונתחפשמ ינב רכזל

 :אמא ןמנילק תיבל ומעש הנח
 :יחא ומעש דוד

 :יחא ןתנויו בקעי
 :אתבס הקטיש תיבל ומנילק הטיא
 :תגרוח םא ןמעש תיבל ןמעש הרש

 :יתדוד ןמנילק תיבל םיובנירג הינג
 :ידוד םיובנירג (קעינעב)וימינב

 :םהידלי היצולו לדנירק
 :יתדוד ןמנילק תיבל עטנ רמת

 :ידוד עטנ בקעי השמ
 :םהידלי קחציו הבוט ,םירמ

 :יתדוד ומנילק תיבל ומלדייא לדניש
 :ידוד לאקזחי םנבו ןמלדייא לאימחרי

 :תלבאתמה

 ןמניש תיבמ ןמליפש !דריה

 דע וורכזל
 וטיגב הפסנ ,ל" ז יבא — םהרבא ףפוקניש

 קסנולפ
 ץיבשואב דמשוה ,יחא — לרב "

 ץיבשואב דמשוה ,יחא — דוד

 ץיבשואב דמשוה ,יחא — למח "
 יתשא — רגרבפרוד תיבמ ,הרש
 ץיבשואב הדמשוה ,ל״ז

 דמשוה ,ינב — ,בקעי קחצי
 ץיבשואב

 דמשוה ,ינב — שאילא םייח
 ץיבשואב
 יתוחא — ףפוקניש תיבמ ,סדיא ןמדירפ

 דמשוה םדיא לש הלעב — קבס ״
 ץיבשואב

 ףפוקניש זףסרי

 דעו םלועל רוכזנ
 תומשנ תא

 ל״ז רצינש קחצי :וניחא

 ל״ז רצינש חשוש :ו נ ת ם י ג

 ל״ז רצינש המלש :םנב

 ל״ז רצינש הדירפ :םתב

 ונמע תאושב ודמשוהש ונתחפשמ ינב לכו
 ד״יה

 דעו םלועל ונתאמ שומי אל םרכז

 ה״בצנת

 :םילבאתמה

 התחפשמו רצינש תיבמ יננחלא הבוט

 ותחפשמ ינבו רצינש ליפוק



 חצנ ן ו ר כ ז ל

 םירוהל

 רצינש לאקזחי ןכ סהרפא :אבא

 רצינש ביל תב ה׳צפיל :א מ א

 רצינש םהרכא ןב לאכימ יבדרמ :חא

 לבאב היורשה

 (רצינש) לאימח רת׳סא :תבה

 רכזל

 יתחפשמ יבורק לכ לש יגרטה םתומ

 ןמלגיפש תיבל
 ןיול תיבל

 ולדאיצריוז תיבל

 ,ןיצוחוס תוריעמ יתודלי ימימ ישפנ יבוהאו ידידי לכלו
 .המויאה האושה ימיב ופסנש וטסאימ־ובונו קסנולפ

 ךורב םרכז יהי

 ןמלגיפש לאומש



 רוכזי
 םירקיה ונידוד ינבו ונידוד ,ונתוחא ,ונירוה רכזל

 האושב ופסנש

 קינטולב הרובד :ונירוה
 קינטולב הירא
 קינטולב לואש

 קינטולב הדירפ היח

 קינטולב בד באז
 קינטולב הרובד

 םייתנשה תב םתדליו קינטולב היעשי
 קינטולב עשוהי

 קינטולב הנח

 קינטולב החנ
 קינטולב טחי

 קינטולב לואש
 ותחפשמו קינטולב לירב בד

 קינטולב המלש
 םהידליו קינטולב הויולצ

 ותחפשמו קינטולב םייח ףסוי
 התחפשמו קינטולב תיבל הדלוג הוח

 קלו׳צוק לארשי
 הינידיל תיבל קלו׳צוק הרש

 :םילבאתמה

 כ״כו ןיטשדלוג לחר
 כ״כו קינמולכ הכלמו ףסוי

 כ״בו דלפנמי לכר
 כ״כו קינמולכ םהרכא

 חצנ ו ו ר כ ז ל

 :אבא תנוי הדוהי ןב קינטולב רשא

 :א מ א ץיבוכנח םייח השמ תב קינטולב הניד

 :חא רשא ןב קינטולב ןושרג

 :חא קינטולב לאומש

 :חא קינטולב דוד

 :אבס קינטולב דוד ןב הנוי הדוהי

 :אתבס םידליהו החפשמה קינטולב הקבר

 :לבאתמה

 טאטשיינמ ,קינמולכ גילז

 ויייוויוימויייוי^^
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 חצנ ו צ ר כ ז ל

 לקניפרוג ריאמ לאיחי :יבא
 קיצנבולמ תיבמ לקניפרוג הדניה הרובד :ימא

 רהסא יתוחאו המלש־ובואר ,גילז :יחא

 :םילבאתמה

 םתחפשמו לקניפרוג תיבמ ינומדא היחו םהרבא

 ונתחפשמ ינב רתיו לקניפרוג הנפ יתבס
 התחפשמו לקניפרוג רתסא

 םתחפשמו לקניפרוג תיבמ םיובנזת הבילו לאומש

 םתחפשמו לקניפרוג םירמו רשא

 ותשאו לקניפרוג וקלמש

 לקניפרוג תיבמ ץיבונזור סדיא ,ץיבונזור ליטומ בקעי
 םתחפשמו

 :םילבאתמה

 (ב״הראמ)לקניפרוג השמ
 (לקניפרזג) שישרת המלש
 לקניפרוג תיבמ ינומרא היח

 ונתחפשמ ינב רתיו קי׳צנבולמ גילז דוד :יבס
 קיצנבולמ םהרבאו לדיא :םידודה

 םתחפשמו ותשא ,קי׳צנבולמ לי0ק

 םתחפשמו ותשא ,קי׳צנבולמ בקעי

 קי׳צנבולמ תיבמ רינ הטיא הגיפ - רינ השטיא לאקזחי
 םתחפשמו

 םנבו קי׳צנבולמ תיבמ ןהכ הספו רטלא

 םתבו קי׳צנבולמ תיבמ שא הכרבו שריה
 םתחפשמו קי׳צנבולמ תיבמ לקנרפ הוחו םהרבא

 :םילבאתמה

 (לקניפרוג תיבמ) ינומדא היח
 (!ליצנבולמ תיבמ) סנהוי םירמ
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 רכזל ם > ר ק * ה
 וחצרנש םיצאנה ידיב

 דלוגמואב הביל לדנה ןבואר

 ןיול בקעי רתסא לדנה לכימ

 ןיול םולש לדנה הדור

 ןיול ןבואר ןירמש םירמ

 לדנה השמו הנה ןירמש קחצי יול

 לדנה קודצ ןירמש םולש
 לדנה הקבר גרבניו בקעיו הרש

 לדנה הניפ גרבניו הקברו םהרבא

 גרבניו םחנמו הל׳הרימ

 :תלבאתמה

 (דומלת תיבל) השיג לגס

 רוכזי
 ל״צז שעג השמ ׳ר תיבמ םישודקה תומש הלאו

 :םמעל האושה תעב ופסנש

 הדירפ ותשא הנח
 הרובד :םהידלי
 הבוט קסלשנמ התשאו לאקזחי

 ליביפ אגרש
 :יחא לאקזחי ינב םידכנה רזיל הלעבו הטיא

 הל׳הרש ,הלשרה לטיג הלב
 הלשרה הפסנ שלש ןב — ותוא יתראשה םישדח ןב קונית ,יתוחא הטיא ןב

 םיתורח םה יבלב — םיתמשר אלש תפעוסמו הלודג החפשמ לש תומש דועו

 חצנ ןורכזל םייחה דסח רורצב הרורצ הרוהטה םשפנ יהת

 וצראב יחה הז תיבמ דיחי דירש

 שעג היבוט



 ידוה תיבמ םישודקה הלאו

 םינושארהמ הפסנש שודקה ןמצלוה באז םהרבא ׳ר יבא
 םירופיכה םויב םידז ידיב לפנ הליפתה תעב ,ונריעב

 :אמא

 :יחא

 :יתוחא

 :יתוחא

 :יתוחא

 :ימא תחפשממ

 :טטשיינמ יבא תחפשמ

 טלבטור תיבמ ןמצלוה הסיז הנח
 גילזו הלקני םהידליו ןמצלוה היח ותשאו המלש

 קסנולפמ ותחפשמו קלודנ דוד הלעבו לחר

 בקעיו והילא ,הניד :םידליהו
 ריאמו הניד םידליהו קלריצ עטנ הלעבו הרש

 ןמצלוה רתסא
 השרומ טלבטור ריאמ לאיחי

 לואש םנבו טלבטור הינוס :ותשא
 םהידליו הליק ותשאו טלבטור דוד

 םהידליו ותשא טלבטור ליטומ

 םהידליו סכופ וימינב הלעבו טלבטור תיבמ ה׳צלב הדוד
 רובדיבונמ הידליו הניש :ימא תוחא

 הרובד םתבו הצרת ותשאו ןמצלוה דוד
 רנציו גילז הלעבו הקבר :תוחא

 םהרבאו הניד ,הטיא :םהידליו

 חצנל םייחה דסח רורצב הרורצ הרוהטה םשפנ אהת

 וז תפעוסמ החפשממ םידירשה ונא
 הקירמאב יקסנוג לזיד יתוחאו לארשיב ןמצלוה הירא



 וניריקי רכזל
 םיצאנה םיחצרמה ידיב וחצרנש

 הידכנו הידלי — ןזור טמירפ ןמרדינש קחצי

 ןזור בקעי ןזור קחצי
 ןזור לריא הנח ןזור לרפ
 ןזור הבוט ןזור הליג
 ןזור לריצ ןזור חאל

 ןזור דוד ןזור הקבר הבוט
 ןזור היבצ ןזור דוד

 ןזור הרובד ןזור הנירב
 ןזור שרה ןזור הוויולצ

 ןזור לידניש ןזור הזור
 ןזור השב ןזור והילא םהרבא

 ןזור עשוהי ןזור היצכמ
 ןזור ריאמ םייח (בקעי ןב)ןזור והילא

 ןזור םהרבא ןזור טמירפ
 ןמרדינש רטיא םידלי ינש םע ןזור םהרבא

 ןמרדינש הרש היח ןמרדינש המלש
 ןמרדינש הוויולצ

 :ם״לבאתמה

 ,השמ ,חונ ,בקעי ,יבצ ,קחצי ,והילא

 ןמרדינש השמ ,ןזור לחר
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 ר ו כ ז >
 :המחלמב ופסנש םישודקה תומש הלאו

 :יבא הכרבו םולש היבוט ןב לאפר
 :ימא םירמו יניס תב לחר

 :יתות א עשב היח
 :יתוחא לידננג

 :יחא המחלמה ירחא וגקישב תמ ,קחצי דוד
 :ותשא קילרצ תיבמ ימענ

 :םהינב יניסו ריאמ
 :יתדוד בקעי םייח הלעבו הנח

 :םהידלי לשיפו יניס

 :ידוד קסלשנמ ׳פשמו ןמלז המלש

 םייחה רורצב הרורצ םשפנ אהת
 חצנ ןורכזל

 החפשמכ דיחיה דירשה
 נרכנזור יבצ
 הנפד ץוביק

 וניריקי רכזל
 האושב ופסנש

 רקינשרק ןועמש לאיחי
 רקינשרק לדפ
 רקינשרק לביל

 רקינשרק לאומש
 רקינשרק הנירכ
 רקינשרק טייח

 ותחפשמו סקופ לאומש
 ותחפשמו ריינ רדנט השמ
 התחפשמו רהינשרמ הניר

 וניריקי רכזל
 םהימי ימדב ופטקנש

 ןמיש רתסא
 ןמיש אביקע
 ןמיש הביל

 ןמיש ןבואר
 ןמיש הכרכ
 ןמיש לכיל

 ןמיש השמ עטנ
 ןמיש דוד

 ןמיש לזיד הרש
 סלכ סחנפ
 סלכ הרש

 םיוכלטיט לואש
 םיוכלטיט השל

 םהידלי תשמחו

 םהידלי ינשו

 :םילבאתמ

 רקינשרק השמ
 (רקינשרק תיבל) רבו הצרת

 :םילבאתמה

 רבורוט היח ,יקסבוקרטופ לרפ ,רב הלב
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 רפסה םויס םע
 רתייבו ׳ןילופ לש תונויצה תודלותב הקלח היה בר .תידוהיה קסנולפ .דתיה הנימב הדיחיו האלפומ הליהק

 לש הרוש וכותמ דימעה רשא — תיסחי ןטק ידוהי בושיי .הינשה הילעבו תילעופה תונויצה תודלותב דוחיי
 ותרחיי המואה תייחתב םמושירו םלעפש ,השעמ ישנאו םיצולח ,םינמאו םימכח ,םיאנידמ ,םירפוס ,םילוגד םישיא

 .לארשי תנידמו ץראה ןיינב לשו ןילופ תודהי לש הירוטסיהב בהז תויתואב

 קסנולפ ידירשו ,הפוריא תודהי ןברומב ,תוידוהיה תוליהקה ראש ןיב ,וז הליהק התחמנו הרקענ רשאכ
 ילוע בור ירהש .העצבלמ המישמה הדבכ יכ היה המדנ ,רפס תרוצב םאצומ תרייעל די םיקהל וקעזנ לארשיב
 — בתכה לע םירבד תאלעהב םהל בר םדיש הלא דוחייב ,םיה תונידמל ורגיהש הרייעה יאצויו לארשיב קסנולפ
 ולאו .םנורכזב שטשטיהל םייתניב וקיפסהש םירבדה םיטעמ אלו קסנולפמ ורקע זאמ ףלחש ןמזב קחרמה בר
 םידוא ,םיטעומ םידירש אלא ורתונ אל ,האושל ךומס קסנולפב ויחש ףטו םישנ ,םישנא ,םידוהיה יפלא תנומשמ

 .דבלב םילצומ

 ,תידוהיה קסנולפ לש התואנ הנומת רוציל חילצנ םנמאה :בלב הדרחה התיה הבר יכ אופיא המית ןיא
 איה וז שדוק־תדרח ,ןכאו ? םיאבה תורמה ןעמל תאז תראופמ הליהקל רכח די שמשל היואר היהתש הנומת
 רמגומה ךרכהש העשב ,התע ףא ונתאמ הפרמ הניא איהו רפסב לופיטה תונש לכ ךשמב ונתוא התווילש

 .ארוקה ידיל ומיחרו וליחדב שגומ
* 

 הלטוהו רפסה תדעו םע השיגפל יוטאלפ לארשי רמ ידי־לע ולאה תורושה בתוכ ןמזוה 1957 יהלשב
 שיא ,ןאמ לדנמ רפוסה םע הלועפ ףותיש ךותמ ,רכו רמוחה ףוסיא ,רפסה לש ותכירע תמישמ וילע
 יתורפסה רקבמהו רפוסה לש ותרזעו ותצע החטבוה ןכ .שידייב קלחה תכירע תא ומצע לע לטנ רשא ,קסגולפ
 ומש תאו ודי תתל םיכסה ףא רשא ,הינשה הילעה ימיב קסנולפ ילועל ןושארו שאר ,חמצ ה מ ל ש רמ

 .רפסה תכרעמל

 לכ לע תידוהיה קסנולפ תא ףקשיש רמוח רפסב סנכל ונישע םיבר םיצמאמ .זאמ ופלח תודחא םינש
 הליהקה ייחמ םיטעמ אל םימוחת ורתונ ןכ־יפ־לע־ףאו .היתודסומו הייח ספיספ לכ תא הלגיו הימוחתו הינפ
 ןוגכ תודסומ הנמנ םא יד .םראתל ולכוי רשא םייח םידע דוע ודרש אלש תמחמ ,לאוג םהל אצמנ אלש
 ויהש עודי רשא — דועו םידוהיה םיטסינומוקה ,לארשי תדוגא ,םייללכה םינויצה ןוגכ תוגלפמ ,אשידק הרבח
 תורזוחה תושקבהו תוינפה ףא לע ,םהילע תוריקס גישהל היה ענמנה ןמ ךא ,קסנולפב ולעפו םימייק

 .רפסב יוטיבלו הלואגל וכז אלש םיפסונ םימוחת ףא ורתונ יכ ,אופיא רעשל שי .תכרעמה םעטמ תונשנו

 םיבושייה תורוק תא רשפאה תדימב ףקשמ ארוקה ידיב התע ןתינה ךרכה יכ ,חינהל רתומ תאז םע
 ר״ד לש הפיקמה היפרגונומב להה .יגארטה םנוילכל דעו םתווהתה רחש ןמל ,הביבסהו קסנולפב םיידוהיה
 קסנולפ ידוהי יפלא תדמשהו קבאמה ,האושה תפוקת רואיתב הלכו "קסנולפ ידוהי תודלות" רבלג .מ .נ
 תוליהקה לש ןהיתורוק ולוגנ .ץיבשואב םהירזועו םיאמטה םיצאנה ידיב ,םירוהטהו םישודקה ,התביבסו
 םיכורעה ,רפסה ירעש רשע־השולשב .ןודקפש רופסמ תוברה תויונערופהו םיטעמה ןהיתונושש לע ,תושודקה

 ־יטושפ ,םש־ישנאו םימכח ידימלת ,תויומדו םישיא לש הכורא הרוש םג תרבוע ,יגולונורכ רדסב ללכ ךרדב
 ־תודסומ ,רוביצ־תודסומ ,תוגלפמו תועונת םהב וראות ןכ .התביבסבו הרייעב ולעפו ויחש ,םידוהי םתסו םע
 המכ דעו) תומישרה ירבחמ לש םנורכזב ורמתשנש יפכ ,יווה־יעטקו עבט יפונ ףאו ,תוברתו ךוניח ,תד
 רפסב שדקוה בר םוקמ .(חרכה רדגב הניאש תיתכירע תוברעתה אלל ,ןתניתנ ןונגסבו םנושלב — רשפאש
 ץראב םינויכראל עיגהל ץמאמ םוש ךסחנ אלו תורפסבו תונותעב ומסרפתנש התביבסו קסנולפ לע םירבדל

 .רפסה יניינעל עגונה ירשפא רמוח לכ םהמ תולדל ידכ ל״וחבו

 .םייחכונה וידממל רפסה עיגהש דע ,המישרל המישרו הדועתל הדועת ,טרפל טרפ אופיא ורבטצנ ךכ
 המוד .הליחת ונרעישש יפכמ רתוי הברה ךראתנ סופדל ותנקתהו רפסה תכירע ןמז םגש ,לקנ ןובנל תעדו
 הז רפסב ואצמי ןוירוטסיההו רקוחה יכ ,קפס ןיאו .תושעל ונידיב היהש המ לכ ונישע םינותנה םיאנתבש

 .דוע הנניא — !יובא רשא ,וז האלפומ הליהק לש היתודלותל בושח רמוח

 םירמאמה יבתוכל הנושארו שארבו — הזה רפסה תכאלמב ימע ועייס רשא לכל תודוהל ילע ףוסבל
 םילטונ םהש ,"קסגולפ רפס" — הז רמגומ 'ךרכ .רפסה תדעולו ,םימולצתהו תודועתה ישיגמל ,תומישרהו

 (טנילס)שימלח יגדרמ •רתויב הבושחה הבוטה תרכה יאדווב ם,יל אוה םדיל התע
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